
Instruktioner för webbokningen 

1. Logga in med din CAS-inloggning 

 

2. Följande bild kommer upp, kallad steg 1. Du ska nu välja datum och söka fram en 

lämplig lokal. Du kan söka direkt på lokalen om du vet vilken du vill ha eller bara 

klicka på sök-knappen så kommer alternativen upp. Du kan även söka fram en 

lämplig lokal utifrån behovet av antal platser. 

 
 

 

3. Klicka därefter på den lokal som du vill boka. Då kommer lokalens schema upp.  

Klicka där du vill lägga din bokning och fyll i tiden. De blåa markeringarna i 

kalendern är tider då lokalen redan är uppbokad. Du kan ta fram fler lokalers schema 

samtidigt om du vill jämföra dessa. 

 

 

  



4. I steg 2 ska du välja en aktivitet för din bokning. Du kan också välja att fylla i en 

information som syns i schemat. 

 
 

5. I steg 3 är bokningen klar och du kan där välja om du vill skicka en bekräftelse på 

bokningen eller boka mer. 

 

En stor fördel med webbokningen är att den anpassar sig till olika skärmstorlekar, 

vilket gör att den fungerar lika bra på en smartphone som på datorn. 

  



Instruktioner för avbokning i webbokningen 

1. Logga in med din CAS-inloggning. 

 

2. Följande bild kommer upp. Under rubriken Mina bokningar ser du de bokningar du 

har gjort. Har du många bokningar kan du behöva klicka på Visa fler för att se alla. 

Det samma gäller om bokningen ligger långt fram i tiden, då kan du behöva ändra 

datumintervallet för visade bokningar. 

 

 
 

3. Klicka på den bokning som du vill avboka. Då kommer följande information om 

bokningen upp. Klicka då på Ändra. 

 

 
 



 

 

4. Du kan nu välja att skriva med en kompletterande informationstext och klicka på 

Spara eller att ta bort bokningen helt. Du klickar då på Avboka och får upp 

kontrollfrågan: Vill du verkligen avboka bokningen? Besvara frågan. 

 

 
 

5. Nu är bokningen avbokad och syns inte längre under Mina bokningar. 

 

 

 


