
Välkommen till Boappa!
Det här är en användarguide för dig som bor i en förening 
som valt att använda Boappa för att kommunicera.  
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Kom igång

Hur kommer jag igång?
Det första steget är att skapa ditt Boappa konto. Det gör du gör 
antingen i mobil-appen eller på boappa.com. 

Välj att ”Skapa konto” och fyll i dina uppgifter. När du skapar ditt 
konto behöver du lägga till ditt boende. Sök efter och välj din
förening. 

Tips! Om du är medlem i �era föreningar, tex en vägsamfällighet 
eller en annan bostadsrättsföreningar kan du lägga till även dessa
så har du allt om alla dina boenden samlade i Boappa.

Hur får jag tag på appen?
Sök efter “Boappa” i App Store eller Google Play (�nns för både 
iPhone och Android). Du kan också använda Boappa på alla typer 
av datorer genom att logga in på boappa.com. Vi rekommenderar 
webbläsaren Chrome, men också Edge, Firefox och Safari fungerar.

Vad är Boappa?
Boappa gör det enklare att för dig att sköt kommikationenen med din förening och dina grannar.  

Med Boappa: 

- Får du information från styrelsen på ett smidigt sätt
- Har du all information om föreningen på ett ställe
- Blir det enklet att samarbeta med dina grannar

Du kan använda Boappa i mobilen, på en surfplatta eller på din dator via boappa.com.  

I den här guiden får du information om hur du kommer igång och några vanliga funktioner 
som Boappa erbjuder. Längst bak hittar du också vanliga frågor och svar och kontaktuppgifter till 
Boappa om du undrar över något mer.  
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Rubrik
Exakt vilka funktioner du kommer att ha tillgång till beror på vilka funktioner din förening väljer att
använda.

Menyn har fem knappar med följande funktionalitet:

Hej! 
I detta �öde får du information från styrelsen och inlägg från dina grannar. Här kan du
också själv publicera inlägg till alla andra. Tänk på att hålla en god ton och att bara skicka 
det som berör alla i föreningen.

Vilka funktioner �nns i Boappa?
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Chatt
I chatten kommer du enkelt i kontakt med dina grannar. Klicka på ”+ Starta en chat” och välj vem du 
vill chatta med.

Det �nns också en gruppchatt där du kan diskustera med grannar som har samma intressen som du.
Klicka på Grupper och sedan ”+ Gå med eller lämna grupper” och välj de grupper som intresserar dig.

Den tredje chattfunktionen heter ”Ställ en fråga” och används för att fråga styrelsen något. Kolla först
om du hittar svaret på din fråga under ”Dokument” eller ”Frågor & Svar” så att styrelsen inte blir 
överbelamrad av frågor :)
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Hem
Här ser du de föreningar som du är inloggad på. Klicka på en förening för att se alla
funktioner för den föreningen. Du kan till exempel se vilka dina grannar är i Boendelistan, leta fram relevant 
information på Dokument eller få svar på frågor på Frågor & Svar.

På Hem-sidan har du ockå genvägar till frekvent använda funktioner och funktioner för att dela prylar 
och tjänster.

Tips! Rekommendera Boappa till de föreningar du tillhör så har du all information om alla dina 
boenden på ett ställe. 
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BoStore
På denna �ik upptäcker du produkter och tjänster som förenklar och förgyller ditt hem. Du kan teckna 
en hemförsäkring, bli av med grovsopor, hitta en städ�rma eller få hjälp att installera en smart-TV. 

BoStore fylls hela tiden på med nya erbjudanden och tjänster så titta in då och då för att se vad som 
är nytt sedan senast. 

Tips! Mejla support@boappa.com och berätta vad du vill att vi ska lägga in i BoStore. 
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Konto
Här kan du se och uppdatera din pro�l. Ladda upp en bild och uppge vilka intressen du har så blir det
enklare att samarbeta med dina grannar.

På konto-sidan har du också inställningar för de föreningar du är inlogga på. Du kan bland annat själv
ställa in hur och för vad du får notiser, det är du själv som bestämmer. 

Tips! Om du har några tekniska problem så klicka på ”Support” och skicka ett mejl till Boappas tekniska
support.  

COPYRIGHT © 2019 Boappa AB



Vanliga frågor och svar
Kostar appen något att ladda ner?
Nej, appen är kostnadsfri så du kan ladda ner appen så många gånger du vill och även 
till �era mobiler och läsplattor.

För vilka mobiler �nns Boappa? 
Appen �nns för iPhone och iPad och för alla mobiler och läsplattor som använder Android som inte 
är för gamla. Sök efter ”Boappa” i App Store eller Google Play.

Går det att använda appen på en större skärm? 
Ja, du kan använda vår Boappa på alla typer av datorer. Gå till boappa.com och logga in.
 

Jag får inga push notiser, vad ska jag göra?
Se till att du är inloggad på er förening och att du godkände notiser från Boappa. 
Om du har problem så testa först att radera appen och installera den igen. 
Kontakta support@boappa.com om du inte får det att fungera.
 

Får jag bara notiser om jag använder mobil-appen? 
Du får notiser även ifall du endast använder datorn för Boappa. Då får du istället mejlnotiser.

Kan man vara inloggad på �era olika föreningar i Boappa?
Ja, du kan lägga in alla dina föreningar  i Boappa. Du kan lägga till bostadsrättsföreningar, 
samfälligheter, koloniföreningar och till och med familjens semesterhus.

Behöver jag uppdatera när det kommer nya versioner?
Vi rekommenderar att alltid uppdatera till den senaste versionen eftersom den kan innehålla viktiga 
bugg�xar samt ny funktionalitet.

Mer information hittar du på https://boappa.com
Du kan också skriva till oss på support@boappa.com
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