
Boka lokal
Guide för bokning på lomma.se



Välkommen!
I Lomma kommuns webb-bokning kan du söka lediga tider och skicka bokningsförfrågan till idrotts-
hallar, gymnastiksalar, samlingslokaler och skollokaler. I den här guiden beskriver vi hur bokningen på 
lomma.se går till.

Har du inget lösenord?
Kontakta oss på kulturochfritid@lomma.se för att få lösenord och användarnamn till bokningen på 
webben. Flera personer i en förening kan få inloggning och boka tider men ditt lösenord är personligt. 
Tänk därför på att:
 
• Ansvara för uppgifterna som registreras med din inloggning 
• Inte dela ditt lösenord med andra eller låna ut din behörighet
• Omedelbart byta lösenord om du misstänker att någon annan känner till det 

Om du stöter på problem vid användningen av webb-bokning kan du prova att starta om webbläsaren 
eller prova en annan webbläsare. Logga ut och logga in igen lite senare. Eventuellt starta om datorn. 
Fungerar det fortfarande inte, kontakta Lomma kommuns kontaktcenter:  

E-post: info@lomma.se
Telefon: 040-641 10 00

Så här gör du! 
Starta din webbläsare. Vi rekommenderar att du använder Chrome, Edge eller Firefox. Gå sedan in på 
lomma.se och klicka på ikonen Boka lokal.



Fyll i alla uppgifter i formuläret. De rubriker 
som har * framför är tvingande och där måste 
du ange dina uppgifter för att kunna skicka iväg 
formuläret. I fältet Märkning kan ni skriva vilket 
lag eller träningsgrupp som bokningen rör.

Innan ni klickar på bokaknappen måste ni  
godkänna hyresreglerna för lokalen.

Välj grupp av objekt, vilken hall du vill boka och när. Klicka på sök.



Önskar ni en bokningsbekräftelse anger ni en mejladress och klickar på Skicka. Under rubriken Bokningar hittar ni alla bokningar som är registrerade på er förening. 



Du kan avboka eller redigera bokningar som finns i föreningens namn. Logga in med dina uppgifter 
och för muspekaren över bokningar och klicka sedan på mina bokningar. Nu ska föreningens samtliga 
bokningar komma upp. Till höger efter varje bokning finns en soptunna som är klickbar. Klicka här och 
godkänn därefter att bokningen tas bort.

Har du frågor kring bokningen går det alltid bra att kontakta oss på: kulturochfritid@lomma.se


