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Hemskärmen - det första du ser
Då du öppnar Bodenappen kommer du till hemskärmen (bilden högst upp till vänster). Där kan du välja olika ikoner 
efter det du söker. Du kan själv välja vilka ikoner du vill se när du öppnar appen. Det gör du i menyn som du hittar om 
du trycker på de tre gröna strecken högst upp till vänster i appen. Där väljer du Välj favoriter för att kunna ta bort och 
lägga till ikoner. Från början ser du alla ikoner och får då ta bort ikoner från hemskärmen. 

Inställningar gör du också i appens meny och där kan du skriva in uppgifter om dig själv. Vi för inga register och vi 
delar dem inte vidare. De är bra när du hör av dig till oss så vi vet vem du är, inget annat. 

Upp till höger på hemskärmen ser du ett kuvert. Det leder till Meddelanden. Vi kan skicka dig så kallade push- med-
delanden när vi har information som vi vill att du uppmärksammar. Ett push- meddelande gör att det plingar till i tele-
fonen. Du kan, under Inställningar, ställa in om du också vill att en ljussignal ska påminna dig om meddelanden från 
oss. Det du bör känna till är att push- meddelande bara skickas i bland.

Under ikonen Kontakta oss (bilden uppe till höger) kan du snabbt, och enkelt, komma i kontakt med Bodens kommun. 
Det finns direktnummer, samt mailadresser, till de tjänster som söks mest i Bodens kommunväxel.

Kommunens E- tjänster finns också att nå i appen. Där kan du också lämna synpunkter på kommunala verksamheter, 
även på appen som du nu läser om. Du får mer än gärna komma med ris och ros.



Information från Bodens kommun
Genom Bodenappen når du snabbt Boden.se. Här kan du se Bodens hemsida i responsivt utförande. Alltså att den är 
anpassad för din mobila enhet. 

Det finns också en ikon som heter Lediga jobb. Den är precis som det låter nämligen en samling av lediga tjänster i 
kommunen. Lediga tjänster hämtas från Arbetsförmedlingen.

Genom ikonen Lokaltrafik når du tidtabeller för bussen. Nu kan du snabbt och enkelt ladda hem dem till din telefon 
eller surfplatta.

I Bodenappen kan du också felanmäla kommunala ytor och material. Det gör du enkelt genom att trycka på ikonen 
som heter just Felanmälan.

Under lång tid har du kunnat parkera gratis i Boden med en p-skiva . Numer går det alldeles utmärkt att parkera i ap-
pen. Du trycker då på ikonen E-parkera så kommer du till den tjänsten. Där får du fylla i information om din bil samt 
det område du parkerar inom. Den informationen går sedan i väg till aktuellt parkeringsbolag.



Bodens kommun i sociala medier
Bodens kommun finns på några sociala medier och det aktiviteten inom det området ökar ständigt. Just nu finns en rad 
olika kontor representerade på Facebook. De olika länkarna når du genom att trycka på ikonen Facebook.

Kommunen finns också representerade med en egen kanal på Youtube. Den länken hittar du under ikonen som heter 
Boden- tuben.  

Information till turister och om kultur
För dig som turist finns alla besöksmål samlade under ikonen Besöksmål/ Sights. Det är en sida som länkar till Google 
maps och startar den tjänsten. Det är en specialutformad karta för sevärdheter i Boden. Den läser också av var du be-
finner dig just nu.

Bibliotek i Bodenappen leder till Bibliotek i Norrbottens webbsida. Här kan du låna e- böcker och söka reda på de fy-
siska exemplar som finns.

Vi hämtar också information om kommande evenemang i Boden. De hittar du om du trycker på ikonen Evenemang.



Information om utbildning, vård & omsorg
Det finns information om läsårens datum i Bodenappen. Den informationen hittar du genom att trycka på ikonen Läs-
året. Där får du en klar bild av när ditt barn går i skola och när hen inte gör det. Det går också att se när lov är inplane-
rade.

Det går också att se matsedlar i Bodenappen. Du hittar till Aivos egen app genom att trycka på ikonen Matsedel. Här 
kan du få reda på vad din anhöriga äter för mat under dagen eller veckan. 

Förslag till appen
Om du har förslag till andra tjänster i appen, eller om du bara tycker vi ska ändra någon, hör gärna av dig till Fredrik 
Åström, kommunikatör på kommunikationsenheten. Du kan e-posta mig på fredrik.astrom@boden.se eller ringa 0921-
621 15. 

Alla tankar är välkomna, vi hörs.
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