Välkommen till
Boapp !
Hej granne,
Från och med nu kommer styrelsen gå ut
med all viktig information som rör
föreningen via appen Boappa. Du har
möjlighet att få notiser när något viktigt
händer och kan snabbt kontakta styrelsen
vid behov. I appen kan du boka
gemensamma faciliteter och chatta med
dina grannar.
Vänliga hälsningar
/Styrelsen

Det här hittar du i Boappa:
Viktiga dokument
Inbjudan till föreningsdagar
Bokning för gemensamma ytor
Kontakt för felanmälan
Chatt med grannar & styrelse

Kom igång:
1. Ladda ned Boappa i App Store /
Google Play eller gå in på boappa.se.
2. Skapa ett konto.
3. Har du fått en inbjudan ser du vår
förening när du kommer in i appen,
annars klicka på ”Förening” och sök
upp vår förening.
4. Lägg upp en bild och berätta vem du
är under iken Pro l.
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Trygg och enkelt
när du ska bo.

5. Bjud in andra i hushållet genom att
klicka på Pro l Hushåll
Lägg till
person.
6. Anpassa notiser genom att klicka på
Pro l
Notiser.
7. Börja testa appen! Skicka gärna en
chatt till en granne eller dela något
trevligt i ödet.

Vanlig frågor
& svar
1. Kostar det att ladda ned appen?
Appen är kostnadsfri för dig som boende, styrelsen i din förening
betalar en årsavgift för alla medlemmar.
2. För vilka mobiltelefoner nns Boappa?
Appen nns för iOS och Android. Sök efter ”Boappa” i App Store
eller Google Play. Du kan även ladda ned appen till din surfplatta.
3. Går det att använda Boappa på datorn?
Ja, gå in på boappa.se och klicka på logga in.
4. Hur ändrar jag inställningar för notiser?
Notiserna ändrar du genom att klicka på Pro l Notiser. Den enda
notisen som inte är valbar är meddelande från admin, detta för att
du inte ska gå miste om viktig information.
5. Hur kommer jag i kontakt med Boappa?
Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss vid eventuella
tekniska frågor. Mejla support@boappa.se så återkommer vi inom
kort.
Har du frågor gällande din förening ber vi dig kontakta din styrelse
via Chatt Fråga styrelsen.
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Scanna QR-koden och ladda ned
appen till din telefon.

