Uppdaterad: November 2020

Vår förening finns i Boappa!

Kort om Boappa:
Boappa är Sveriges populäraste boendeapp och används i såväl
bostadsrättsföreningar och samfälligheter som i sommarhus, fjällstugor och
andelslägenheter. Med Boappa samlar ni all viktig information på ett ställe
och håller samtidigt alla medlemmar uppdaterade om vad som händer i
föreningen.
Boappa underlättar kommunikationen och ökar engagemanget på ett
enkelt och kul sätt genom att ersätta:
•
•
•
•
•

Mailutskick
Lappar i brevlådorna
Dropbox och pärmar
Facebook-grupper
Hemsidor

Tack vare Boappa kommer er kommunikation bli både säkrare och effektivare, ni minimerar styrelsens administrationsarbete och sparar både tid och
resurser.

Hur får jag tag på appen?
Boappa laddar du enkelt ned till din telefon genom att scanna QR-koden
nedan med din kamera eller genom att söka på ”Boappa” i App Store eller
Google Play.
Har du ingen smart phone kan du gå in via datorn på boappa.com.
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Kom igång:
Det första steget är att skapa ett Boappa konto genom antingen
mobil-appen eller webbappen på boappa.com.
Klicka på ”skapa konto” och fyll i dina uppgifter. När kontot är skapat kan du
söka efter din föreningsnamn.
Tips: om du har fler än ett boende kan du lägga till dessa också och ha all
information om alla dina boenden på ett och samma ställe.
1. Ladda ned appen och bjud in styrelsen
Skapa profiler och förstår hur Boappa fungerar innan ni bjuder in
medlemmarna.
2. Lägg in viktiga dokument
Samla årsredovisning, radonmätning och energideklaration på ett ställe.
Välj om det ska ligga i styrelserummet eller öppet för alla.
3. Sätt upp bokningssystem och trivselregler
Med Boappa kan tvättstugan, bastum och uthyrningslägenheten bokas
digitalt.
4. Bjud in alla medlemmar
Lägg en sista lapp i brevlådan och välkomna alla till Boappa!
5. Kom igång med BoStore
Där hittar ni fördelaktiga erbjudanden kopplade till hemmet och bostaden
för såväl styrelsen som för medlemmarna.
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Vilka funktioner finns i Boappa?
Vilka funktioner du kommer ha tillgång till beror på vilka funktioner din
förening väljer att använda sig av.
Menyn har sex knappar med följande funktionalitet:
• Flöde: Här får du tillgång till viktig information från styrelsen och
meddelanden från dina grannar. Du kan själv skicka meddelanden till
alla andra. Håll en god ton och skicka bara sådant som är relevant för
hela föreningen.
• Notiser: Här får du en notifikation när något nytt händer - tex om en ny
gruppchatt har skapats bland dina grannar.
• Chatt: Här kan du enkelt chatta me dina grannar och styrelsen. Skapa
nya gruppchattar där specifika ämnen diskuteras, skriv en fråga till din
styrelse - svara på frågor från boenden.
• Hem: Här listas de föreninga som du är inloggad på. Klicka på en
förening för att se alla funktioner för den föreningen. Du har också
genvägar till frekvent använda funktioner.
• BoStore: Upptäck produkter och
tjänster som förenklar och förgyller
ditt hem. Titta in regelbundet för att
inte missa det senaste som
tillkommit.
• Konto: Här uppdaterar du din profil,
lägg in bild och information om dig
själv. Du kan även ändra inställningar
för vilka aktiviteter du vill få
notifikationer ifrån och hur.
Gilla ett inlägg

Skriv ett inlägg
Filtrera ditt flöde

Kommentera ett
inlägg
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Vanliga frågor & svar:
Kostar det att ladda ner appen?
Nej, appen är kostnadsfri så du kan ladda ner appen så många gånger du
vill och även till flera mobiltelefoner och läsplattor.
För vilka mobiltelefoner finns Boappa?
Appen finns för Iphone och Ipad och för alla mobiler och läsplattor som
använder Android. Sök efter ”Boappa” i App Store eller Google Play.
Går det att använda appen på en större skärm?
Ja, du kan använda vår webb app på alla typer av datorer.
Gå till Https://boappa.com och logga in.
Jag får inga puch-notiser, vad ska jag göra?
Se till att du är inloggad på ert boende och att du godkände notiser från
Boappa. Kolla i din mobils inställningar för notiser att Boappa är godkänd.
Push notiser finns endast för appen. För webb appen får du mejlnotiser.
Kan man lägga upp flera boende i Boappa?
Ja, du kan lägga in alla dina boende vare sig det är en bostadsrättsförening,
samfällighet, ett hyreshus, ett villaområdet, en koloniförening eller
familjens semesterhus.
Behöver jag uppdatera när det kommer nya versioner?
Vi rekommenderar att alltid ladda ner den senaste versionen eftersom den
kan innehålla viktifa buggfixar samt ny funktionalitet.
Mer information finns på boappa.com
Du kan också skriva till oss på support@boappa.com

