
”Vi har som mål att skapa en mer levande 
förening där alla känner sig delaktiga och där 
de boende själva kan ta intiativ till aktiviteter. 
Med Boappa har detta blivit möjligt!  
Som styrelse är det skönt att kunna ’ta tempen’ 
på vad medlemmarna tycker i vissa frågor och 
på så sätt öka trivseln. Nu slipper vi dessutom 
uppdatera en hemsida som ingen ändå  
besöker.” 

-Maria, styrelsemedlem  
i föreningen Tallbacken

”Vi vill att kunder ska få ett profisionellt 
bemötande redan från dag ett och eftersom 
Boappas lösning är optimal för just detta skulle 
det vara idiotiskt att inte använda den. I våra 
andra projekt har appen gjort att vi kunnat 
samla all viktig information på ett ställe, 
snabbt kunnat kommunicera med köparna 
och på så sätt skapa bättre bostäder.”

-Johan, grundare av 
innovation properties

Välkommen till 
Sveriges populäraste app för grannkommunikation

Om Boappa 

Boappa är Sveriges populäraste 
boendeapp och används över hela 
landet i såväl bostasrättsföreningar 
och samfälligheter som i sommarhus, 
fjällstugor och andelslägenheter. 

Med Boappa samlar ni all viktig 
information på ett och samma 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

Kom igång: 

1. Ladda ner appen och bjud in styrelsen
Skapa en profil och förstå hur Boappa fungerar innan ni bjuder 
in medlemmarna. 

2. Lägg in viktiga dokument
Samla årsredovisning, radonmätning och energideklaration 
m.m. på ett ställe. Välj om det ska synas endast för styrelsen 
eller vara öppet för alla. 

3. Sätt upp bokningssystem och trivselregler
Med Boappa kan tvättstugan, bastun och  
uthyrningslägenheten bokas digitalt. 

4. Bjud in alla medlemmar
Kopiera upp ’en sista lapp i brevlådan’ (finns bifogad) och  
använd den för att välkomna alla till Boappa!

5. Kom igång med BoStore
Där hittar ni fördelaktiga erbjudanden kopplade till hemmet 
och bostaden för såväl styrelsen som för de boende.

Support@boappa.com
Boappa.com


