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1. Några ord om nya Bodenappen
Bodenappen har genomgått en uppfräschning på grund av vårt dåliga samvete mot en
app som legat och skvalpat runt under allt för lång tid.
Det började med att hemsidan gjordes om och funderingar på att göra Bodenappen
mer förståelig för dig som användare, och bättre.
Det första vi gjorde var att skapa en ny struktur med kategorier för tjänster i stället för
att allt skulle ligga huller om buller på hemskärmen. Men mer ingående om det sen.
För pushmeddelande kommer vi jobba med något som kallas ”meddelandegrupper”. De
är grupper du kan välja att få meddelande genom. Som default är alla förvalda men om
du inte önskar meddelande om någon speciell sak ska du kunna bocka ur den. Det
fungerar ungefär som en prenumeration. Hur du gör för att välja grupper att ”vara med
i” finns i ett speciellt avsnitt i den här lathunden.
Ett stort jobb gjordes också på designen av Bodenappen. Tidigare hade den någon grön
variant av en bakgrund medan den numer är vit med gröna ikoner i första steget. Det är
gjort framförallt för att öka läsbarheten från en grön bakgrund med mörkare grön text.
I andra steget (på nivån med olika tjänster) är ikonerna orange. Anledningen att vi valt
just orange är för att följa hemsidan så gott det går.
I det fall som vi länkar till andra än Bodens kommun är ikonerna deras logotyper. Precis
som med hemsidan är inte Bodenappen bara Bodens kommun numer utan den finns till
för att tjäna dig som invånare.
Tips och idéer? komm@boden.se

2. Hemskärm
Hemskärmen ser rätt bekant ut men innehållet är något annorlunda. Istället för att
många ikoner ligger huller om buller är det numer fokus på kategorier.
De är:
- Kontakta oss
- Boden.se
- Evenemang
- E-tjänster
- Mat
- Jobba i Boden
- Samåkning
- Kultur och fritid
- Miljö och sopor
- Tidningar
Varje kategori innehåller så kallade tjänster som tidigare legat direkt på hemskärmen i
appen. Vad de olika delarna år ut på ska vi gå in på senare.
Här kan du också se alla meddelanden som skickas ut från oss. Tänk på att alla
meddelanden inte skickas som pushmeddelanden och du ser alla genom att trycka på
kuvertet uppe i högra hörnet.

3. Meny
Höst upp på hemskärmen, om du trycker på de tre strecken (hamburgermenyn), får du
upp en meny där du kan göra några personliga anpassningar. Här hittar du också alla
ikoner som ligger på startskärmen.

4. Inställningar - Dina uppgifter
Om du väljer inställningar får du upp valet att skriva in din personliga information. Det
är inget krav att göra det men det kommer att leda till att du kan få specifika
meddelanden ifall det behövs.
Under notifikationer om du trycker på öppna inställningar så kommer du till din telefons
appinställningar.

6. Välj favoriter (ikoner på hemskärmen)
Om du trycker på texten välj favoriter kan du skräddarsy din hemskärm. Där kan du alltså
välja vilka ikoner som är intressanta för just dig.

7. Meddelanden
Trycker du på det lilla kuvertet högst uppe på hemskärmen (översta bilden) kommer du
att kunna se alla meddelanden som är skickade genom appen. Tänk på att alla
meddelanden inte skickas med pushnotifikation. De meddelanden som inte skickas på
det sättet kan du läsa här.

8. Grupper för specifika meddelanden
Om du trycker på kugghjulet högst uppe till höger då du är inne under meddelanden
kan du välja vilka sorters pushnotifieringar du vill ha. Just nu är de uppdelade på följande
sätt men det kan komma att utökas, förändras, så håll koll!
Då vi skickar ut pushmeddelanden kan vi välja att bara skicka till specifika grupper av
prenumeranter eller till alla.

9. Kategorin: Kontakta oss
Under kategorin kontakta oss har vi samlat kontaktuppgifter till vanliga hänvisningar
utanför Stadshuset. Den här delen kan komma att förändras under tiden. Det finns en
dialog med Medborgarservice för att se över de här. När de får många hänvisningar till
något utanför Stadshuset så kan vi komma att lägga till de här.

10. Kategorin: Evenemang
Kategorin Evenemang är en direktlänk till evenemangskalendern på Boden.se. Det går
alltså bra att gå genom appen för att leta evenemang istället för att klicka hela vägen på
Boden.se.

11. Kategorin: Boden.se
Kategorin Boden.se är en direktlänk till Bodens kommuns hemsida med adressen
www.boden.se.

12. Kategorin: E-tjänster
Under kategorien E-tjänster finns några av alla E-tjänster som Bodens kommun
tillhandahåller. Alla E-tjänster hittar du på www.boden.se i menyn högst upp på sidan.
En E-tjänst är en service som medborgare och företag kan använda sig av för att uträtta
ärenden till en offentlig myndighet på ett snabbt och enkelt sätt. För att lämna ett
ärende genom en E-tjänst måste du ha en dator, mobiltelefon och för vissa krävs
BankID.
Här kan du också göra en felanmälan genom att klicka på ordet felanmälan i menyn. Då
får du välja på en rad olika platser som du kan lämna felanmälan direkt du står där du
upptäcker något fel.

13. Kategorin: Mat
Under kategorin Mat kan du se aktuella matsedlar, titta lunchserveringar i Boden och
boka bord på Restaurang Viljan.
Klickar du på matsedlar kommer du att få ytterligare val beroende på vilken matsedel
du vill se. Det kan vara ditt barns mat, din anhörigas mat på något stödboende eller
vilken mat din anhörige får av den hemtjänst hen har hjälp av.

14. Kategorin: Jobba i Boden
Om du klickar in dig på kategorin Jobba i Boden kan du leta upp lediga jobb på Bodens
kommun. Du kan också besöka Jobbcenters hemsida för att se vad de kan hjälpa till
med. Den här kategorien är fortfarande under uppbyggnad så fler underkategorier kan
komma till.

15. Kategorin: Samåkning
Kategorin Samåkning samlar de alternativ du har till att ta bilen inom Boden och i
Bodens närområde. Här hittar du bland annat länk till länstrafiken, busstidtabell för
Bodens lokaltrafik och turlistan för pendeltåget mellan Boden och Luleå. Den här
kategorien är också i allra högsta grad levande.

16. Kategorin: Kultur och fritid
Under kategorin Kultur och fritid kan du som invånare eller turist se de delar som, i
dagsläget finns presenterade i Bodenappen. Den här kategorin är under ständig
utveckling.

17. Kategorin: Miljö och sopor
Under kategorin Miljö och sopor hittar du matnyttig information om farligt avfall. För
dig som husägare finns turlistan för soptömning här och du hittar också öppettiderna på
soptippen, ÅVC.

18. Kategorin: Tidningar
Under kategorien tidningar finns webbversioner av de tidningar som Bodens kommun
ger ut. Det är den kommunala informationstidningen Boden bild och brozinet Närhetsliv.

