BOKNING AV LOUNGE
Du kan boka spa och loungen (belägen i anslutning till
hus B) via bokningssystemet Agendo. Detta kan du enkelt
göra via appen i mobilen, där ser du även vilka tider som
är bokningsbara.
Det är bara du som bokat loungen som kommer att kunna
öppna lokalen via Parakey. Du kan öppna dörren fem
minuter föra bokad starttid fram till 5 minuter efter bokad
sluttid.
Bokningsintervallet gäller för 3 timmar, max 2 gånger i
veckan per bostad och öppettiderna är mellan 06.00-22.00
Det innebär att första tiden att boka är mellan 06.0009.00 och sista tiden att boka är mellan 19.00-22.00
För att få tillgång till Appen:
• Ladda ner appen AGENDO till din smartphone
• Klicka/svep dig vidare tills du kommer till
registrera-knappen och klicka där
• Fyll i din e-post. OBS! Det måste vara samma e-post
som du har registrerad hos Parakey
• Förnamn
• Efternamn (följt av ert lantmäterinummer inom
parantes)
• Skapa ett lösenord
• Repetera lösenord
• Klicka på Registrera
Nu måste du invänta tills du blir ”tillagd” i Agendo. FR
fastighetsservice, som sköter admin i nuläget (kan komma

att bli en i styrelsen i framtiden, beroende av fördelning av
uppgifter) kommer att godkänna dig som användare (tänk
på att det kan ta en dag eller två innan vi hinner lägga till
alla). Du kommer att få en notis i appen när du får tillgång
till bokningssystemet.
Dags att boka loungen…
• Klicka på Boka
• Välj lounge
• Välj dag och klicka på önskad tid
• Klicka på ”bekräfta”
• En bokningsbekräftelse kommer att skickas till din
e-post
• Klicka på ”Continue to calendar”, då kommer din
boknings att synas i din kalender
• Parakey skickar en nyckel till dig som är giltig under
den bokade tiden
När det är dags öppna loungen…
• Öppna appen Agendo och klicka på ”Hem/kalender”
så ser du din bokade tid
• Klicka på bokningen då syns Parakey-loggan ”unlock
with Parakey”
• Klicka på ”Parakey-loggan” för att öppna dörren
• I denna vy kan du även ändra och avboka din tid.
Tänk på att inga tider går att avboka senare än en
timme före bokad tid, ej avbokad tid debiteras med
priset för bokningen.

