Velkommen til
Sønderborg Kommunes
Online bookingsystem
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Intro
Vejledning til Sønderborg Kommunes online booking.
Link til hjemmesiden:
http://book.webbook.dk/sonderborg/portal_borger/
Samt Sønderborg Kommunes hjemmeside www.sonderborgkommune.dk under Borger->
Kultur og Fritid -> Lokalebooking.

Indtast Brugernavn og Password
Har du ikke modtaget Brugernavn og password, kan dette fås ved at klikke på ”Glemt
password”. Herefter indtastes foreningens mail adresse. Og foreningen vil herefter
modtage en mail med Brugernavn og Password.
Har du brug for hjælp kan Fritidsafdelingens kontaktoplysninger findes under ”Kontakt
os”
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Herefter efter ser siden således ud:

De fire første punkter bruges når der skal bookes henholdsvis udendørs idrætsanlæg,
udendørsanlæg som ringriderpladser, haller, bibliotek og lokaler og scener.
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Booking af udendørs idrætsanlæg
Under Booking af udendørs idrætsanlæg kan I få et overblik over kommunens udendørs
idrætsanlæg.

Vælg først den ønskede dato.
Under vælg gruppe vælges det ønskede sted, f.eks. Sønderborg Stadion. Overblikket bliver
kort herefter opdateret, og under lokale kan Atletikbane, lysbane m.m. vælges.
Indtast herefter tidspunkt.
Indsæt evt. tekst/beskeder i tekstfelterne. Og tryk Næste.
Der vil nu komme en kvittering frem på skærmen. Dette er IKKE end endelig bekræftelse,
men besked om forespørgsel er modtaget. En endelig bekræftelse vil blive modtaget via email.
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Booking af grønne områder
Ved klik på Booking af grønne områder, kommer nedenstående billede frem, hvor der kan
bookes øvrige grønne områder som f.eks. Tech21, under torvepladser vil kommunens
torvepladser og andre pladser fremkomme og under Ringriderpladser m.v. vil kommunens
ringriderpladser og andre cirkuspladser ligge.

Ved at klikke på Øvrige grønne områder vil nedenstående komme frem.
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Vælg dato, herefter areal, startdato og klokkeslæt samt slutdato og klokkeslæt.
Indsæt evt. tekst/beskeder i tekstfelterne.
Og klik herefter på Næste.
Der vil nu komme en kvittering frem på skærmen. Dette er IKKE end endelig bekræftelse,
men besked om forespørgsel er modtaget. En endelig bekræftelse vil blive modtaget via email.
Tilsvarende fungerer det under Torvepladser og Ringriderpladser.
Booking af haller, bibliotek og lokaler
Når der skal bookes haller, bibliotek og lokaler klikkes der her, og nedenstående billede vil
fremkomme.

Klik på den ønskede facilitet.
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Her er idrætshaller valgt.

Under idrætshaller kan man finde kommunes haller under Vælg gruppe, klik på den
ønskede hal, og skærmbilledet bliver herefter opdateret.
Vælg herefter Dato, det ønskede lokale/hal samt tidspunkt.
Indtast evt. tekst eller besked i tekstfelterne. Og klik på Næste.
Der vil nu komme en kvittering frem på skærmen. Dette er IKKE end endelig bekræftelse,
men besked om forespørgsel er modtaget. En endelig bekræftelse vil blive modtaget via email.
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Ved Bibliotek, ser billedet således ud

Her kan oplysninger om biblioteket i Søndeborg, Ulkebøl og Nordborg finder. Ligeledes
kan der bookes f.eks. AV udstyr.
Vælg dato, herefter lokale og tidspunkt.
Indsæt evt. tekst/beskeder i tekstfelterne.
Og klik herefter på Næste.
Der vil nu komme en kvittering frem på skærmen. Dette er IKKE end endelig bekræftelse,
men besked om forespørgsel er modtaget. En endelig bekræftelse vil blive modtaget via email.
Husk at hvis der både skal bookes lokale og udstyr skal der foretages 2 eller flere
bookinger.
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Under lokaler kan man for tiden booke Knøsgård og Langesø Gården.

Når ovenstående billede er på skærmen kan er bookes lokaler.
Start med at vælge dato. Herefter vælges det ønskede lokale samt tidspunkt.
Indtast evt. tekst eller besked i tekstfelterne. Og klik på Næste.
Der vil nu komme en kvittering frem på skærmen. Dette er IKKE end endelig bekræftelse,
men besked om forespørgsel er modtaget. En endelig bekræftelse vil blive modtaget via email.
Sønderborg Hus og Skoler er ikke tilgængelig i systemet i øjeblikket.
Scener
Scener, indendørs og udendørs, er ikke tilgængelig i systemet i øjeblikket.
Mine foreningsdata
Her kan I se og rette data på foreningen. Vigtigt at der er en gyldig mailadresse.
Brugernavn og password kan ligeledes ændres her.
Mine bookinger
Her får I overblikket over foreningens bookinger frem i tiden.
Kontakt os
Hvis der skulle opstå problemer og denne vejledning ikke kan hjælpe, er I velkommen til at
kontakte Fritidsafdelingen.
Kontaktoplysninger finder under Kontakt os.
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