
Användarmanual Agendo 

 

Nedan följer instruktioner för hur du bokar Stallbacken 2 föreningslokal (= övernattnings-

lägenhet och bastu). Bokning görs i ett program som heter Agendo.  

Innan föreningslokalen nyttjas, vänligen läs igenom våra trivselregler. De hittas på hemsidan, 

www.brfstallbacken2.se.  

Vid frågor, vänligen kontakta styrelsen.  

 

Skärmbilder i denna instruktion kommer från iPhone. Vissa avvikelser i Android kan 

förekomma.  

 

 

 

Så här gör du för att hämta Agendo-appen och skapa ett konto 

 

Ladda ner appen Agendo där du hämtar appar.  

Öppna appen och välj ”Registrera”. Fyll i:  

- e-postadress (måste vara samma som är registrerad för Parakey*)  

- förnamn 

- efternamn + lägenhetsnummer (5 siffror, inom parentes) 

- lösenord. 

Välj ”Registrera”.  

*Om du inte redan har ett Parakey-konto, så kommer du att få det i samband med att vi ger 

dig åtkomst till Brf Stallbacken 2 bokningssida (se nästa steg). Du kommer då att få en 

inbjudan per mail från Parakey. Parakey tillhandahåller den digitala nyckel du behöver för att 

komma in i föreningslokalen. Se mer info längre ner i instruktionen.  

 

 

 

http://www.brfstallbacken2.se/


Så här får du åtkomst till bokningssidan för Brf Stallbacken 2  

 

När du är klar med registreringen ska du skicka ett mail till styrelsen@brfstallbacken2.se och 

meddela att du skapat ett Agendo-konto och att du önskar åtkomst till bokningssidan för Brf 

Stallbacken 2. Om du registrerat ditt Agendo-konto på en annan e-postadress än den du 

skickar mailet från, var noga att nämna detta i mailet.  

Styrelsen kommer att ge dig åtkomst till bokningssidan för Brf Stallbacken 2. Tänk på att 

detta kan ta någon dag.  

Du kommer att få en notis i appen när du fått tillgång. Dröjer det flera dagar, kan du skicka 

ett nytt mail till styrelsen.  

 

 

 

 

Så här gör du för att boka 

 

När du fått åtkomst till bokningssidan för Brf Stallbacken 2, ser du det som val på fliken 

”Bokning” i appen. Välj den och välj ”Boka” i nästa bild.  

 

 

   
 

mailto:styrelsen@brfstallbacken2.se


Du kan välja mellan tre olika typer av bokning. (Det som skiljer bokningarna åt är tiden du 

bokar.) 

OBS: Om du bokar lokalen för övernattning över flera nätter och vill ha en 

sammanhängande bokning, så måste du även boka tjänst nr.3. Läs mer i beskrivningen 

nedan. 

 

Välj vad du vill boka.  

 

 

   
  



Välj när du vill boka.  

Nedan vy (bild till vänster) visas om du valt att boka 2-timmars bokning, alltså nr 1 i listan i 

föregående steg. (Vyn ser olika ut beroende på vilken typ av bokning du vill göra, se längre 

ner i denna manual för bokning av övernattningslägenhet.) 

Svep vänster/höger för att byta månad.  

Markera den dag du vill boka. Nederst i vyn visas vilka tider som är lediga.  

Välj önskad tid.  

 

I nästa steg får du bekräfta din bokning. 

 

 

 
 

  



Efter att du bekräftat din bokning ser du att bokningen är genomförd.  

Därefter dyker din bokning upp i Agendo-kalendern, under fliken ”Hem” i appen. Du får 

också ett mail skickat till dig med dina bokningsdetaljer.  

  

   
 

  



Beroende på vilken typ av bokning du vill göra, ser vyn som sagt olika ut. Om du istället 

väljer att boka övernattning 22.00-12.00, nr 2 i listan, ser det ut enligt nedan bilder.  

Scrolla ner/upp för att byta månad.  

Markera de dagar du vill boka. (Markera två dagar för att boka en natt. Markera tre dagar 

för att boka två nätter.) 

Klicka på ”Använd” när du valt önskade dagar.  

  

I nästa steg får du som vanligt bekräfta din bokning. 

 

 

   
 

 

  



Översikt och avbokning 

 

Du ser alla dina bokningar under fliken ”Hem”. Öppna en bokning för att se detaljer.  

Här kan du också enkelt göra en avbokning genom att välja ”Avboka”.  

 

 

   
 

  



Åtkomst till föreningslokalen 

 

Agendo är sammankopplat med Parakey och skickar efter din genomförda bokning en 

digital nyckel till ditt Parakey-konto.  

Under fliken ”Platser” i din Parakey-app ser du vilka nycklar du har. Öppna en nyckel för att 

se detaljer.  

Du har tillgång till lokalen en kvart innan och en kvart efter din bokade tid.  

 

 

   


