
 

 

 

Hur kommer jag igång med 

 
1). Gå in på www.boappa.com  ->  2). Klicka på ”Skapa konto”  ->  3). Fyll i uppgifter och lägg till ”BRF Gröngården”. 

 
 

Vilka funktioner finns i Boappa? 
 

 Flöde. Viktig information från styrelsen och meddelanden till & från dina grannar. 

 

 Chatt. Kontakta en specifik granne, en grupp, ett hus eller styrelsen. 

 Hem. Alla dina föreningar/boenden som du är inloggad på + genvägar till olika funktioner. 
 

 Tjänster. Här uppdateras produkter och erbjudanden som kan vara till användning för ditt hem. 
 

 Konto. Genom att lägga upp information om dig själv är det enkelt att snabbt skapa samverkan. 

 

Vanliga Frågor & Svar 

 
Kostar appen något att ladda ner? 

Nej, appen är kostnadsfri och går att ladda ner till både telefonen och surfplattan. 

 
 

Hur hittar jag Boappa? 

Sök efter ”Boappa” i AppStore eller Google Play. 

 

 
Hur gör jag för att använda webb-appen på en dator? 

Gå till https://boappa.com och logga in. 

 
 

Jag får inga push notiser, vad ska jag göra? 

Kolla att push-notiser är PÅ i både Boappa och telefonen/plattans inställningar. För webb-appen får du mejl-notiser. 

 
 

Går det att lägga upp flera boenden? 

Ja, du kan lägga in både bostadsrättsförening, samfällighet, villaområdet, koloniförening, båtklubben, semesterhus, fjällstugan, mm 

 

 
Hur hittar jag BIL-kontraktet? 

Startsidan -> Dokument -> Elbilarna 

 

 
Jag hittar inte det jag letar efter, vad ska jag göra? 

Testa att logga in igen. Appen uppdateras regelbundet. Fortfarande ingen träff? Skriv till styrelsen i Chatten. 

 
 

Behöver jag uppdatera när det kommer nya versioner? 

Vi rekommenderar att alltid ladda ner den senaste versionen då den kan innehålla viktiga buggfixar samt nya funktioner. 

 

 
Mer information finns på https://boappa.com 

 

Du kan också skriva till oss på support@boappa.com 
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