
Skapa konto till nya medlemmar 
För att boka in sig på en kurs hos oss måste man först ha ett konto på vår hemsida och när man sen är inloggad så 

kan man göra en bokning under förutsättning att bokningen är öppen. 

Denna lathund är uppdelad i två delar.  

 Del 1. Hur man skapar ett konto för första familjemedlemmen  

 Del 2. Hur man skapar ett konto för ytterligare familjemedlemmar 

Del 1. 

Skapa konto för första familjemedlemmen 

1. Gå in på www.sodertornsim.se 

2. Klicka på ”boka simskola”  

 

1. Klicka på Logga in för att boka 

2. Ange den e-postadressen du vill använda vid inloggning, att få information till samt att fakturan kommer till.  

a. Du kan lägga till ytterligare e-postadresser när kontot sen är skapat 

http://www.sodertornsim.se/


3. Klicka på vidare 

 

4. Ange deltagarens personnummer 

a. Saknar ni personnummer eller inte vill uppge det vänligen kontakta kansliet. 

5. Klicka på vidare 

6. Fyll i de efterfrågade uppgifterna 

a. Ytterligare telefonnummer och e-postadresser kan ni lägga till när kontot är skapat 

7. Klicka på spara 

8. Ditt konto är nu skapat och för att göra en bokning skriver du in din e-postadress och följer lathunden som 

heter ”boka simskola”  

  



Del 2.  

Skapa konto för ytterligare familjemedlemmar 

Har du redan ett barn som är aktiv i vår verksamhet så lägger du till fler familjemedlemmar 

via den redan registrerade medlemmens inloggning 

1. Gå in på www.sodertornsim.se 

2. Klicka på ”boka simskola”  

3. Klicka på logga in för att boka 

4. Skriv in den e-postadress du har registrerad hos oss (den fakturan kommer till) 

a. Klicka på vidare 

  

http://www.sodertornsim.se/


5. Skriv in den engångskod du nu fått till din e-postadress 

a. Klicka på vidare 

6. Klicka på Ny deltagare 

7. Fyll i de efterfrågade uppgifterna 

a. Klicka på Spara 

8. Kontot är nu skapat och du kan göra en bokning genom att följa instruktionerna i lathunden ”boka simskola” 

 


