
Bokningsguide för internetbokning! 
Folkets Hus Lilla Edet 
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Hej! 
Den här guiden vänder sig i första hand till dig som inte har bokat online hos oss förut. 
Vänligen läs igenom de olika stegen om du är osäker på hur du ska genomföra din bokning. !
Skulle problem ändå uppstå är du välkommen att kontakta oss på Folkets Hus i Lilla Edet via mejl eller telefon! !!!!
Kontaktuppgifter: Mail, kontakt@folketshus.nu  -  Telefon: 0520-47 47 30 
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Steg 1: 
Gå in på http://folketshus.nu/Bioprogram.html för att välja film. Klicka på länken ”Boka/Köp biljett!” för att 
komma till försäljningssidan för den valda filmen. 

!
Steg 2: 
Väl inne på försäljningssidan kommer du att bli 
ombedd att välja platser. Välj hur många ni är i 
ert sällskap genom att öka (+) eller minska (-) 
antalet biljetter i klungan.  !
Klicka sedan på en ledig plats i rutan till höger 
som passar dig. När platserna reser sig och blir 
färgade blått har du valt platser. !
Klicka därefter på ”Nästa steg”. 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Steg 3: 
Nu kommer du att få upp en specifikation på din 
kommande bokning. Kontrollera att uppgifterna 
stämmer och välj sedan ”Boka” längst ner på sidan. 

!
!
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Steg 4: 
Har du ett konto, vänligen logga in. !
Om du inte tidigare har skapat ett konto hos oss 
kommer du nu att bli ombedd att göra så!  
Kontot är helt kostnadsfritt och används endast för 
att göra arbetet enklare för personalen på biografen! !
Klicka på ”Skapa ett konto” !!!!!!!!!!!!!!!!
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!
Steg 5: 
Fyll i de uppgifter som efterfrågas. !
Tänk på att använda en fungerande e-
postadress då det är till den angivna 
adressen som bokningsbekräftelsen 
kommer att skickas till. !!!!!!!!!!!!!!!!

 !!
Steg 6: 
En begäran på adressbekräftelse 
kommer att komma upp.  !
Skriv då in samma adress du skrev in 
tidigare. !!!!!!!!!!!!!!!!!
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Klart! 
!
Nu har du genomfört din bokning och bör ha fått ett mail angående ditt nya konto samt din bokning. 
Du blir nu slussad till förstasidan i vår bokningstjänst. !

!
Om bokningen inte blev genomförd, vänligen upprepa 2 & 3 och se till att du är inloggad med ditt konto! 
Skulle problem ändå kvarstå, vänligen kontakta oss på Folkets Hus Lilla Edet via mail eller telefon. !!!

Vi ser fram mot ditt besök!
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