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BOKA SIMSKOLA 

Observera att ni endast kan boka in er på simskola när bokningen är öppen. Se hemsidan för mer 

information.  

1. Gå in på www.sss.se 

2. Klicka på ”boka simskola” 

 

3. Bokar du för första gången och ännu inte har ett konto måste du först skapa ett konto. Det gör du 

genom att trycka på Logga in för att boka. Har du redan ett konto- gå till punkt 7! 

 

4. Skriv din mailadress 

5. Du får då upp att mailadressen inte är registrerad till någon medlem  

6. Fyll i personnummer samt övriga uppgifter. Du kommer att få en engångskod som skickas till din 

mail. Logga in med denna så kan du nu boka ! 

______________________________________________________________ 

Om redan har ett konto med e-post registrerad följ nedan efter att ni klickat Logga in för att boka 

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

a. Klicka på vidare 

 

http://www.sss.se/
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8. Skriv nu in den engångskod du nu fått till din e-postadress  

a. Klicka på logga in 

 

9. Välj deltagare du vill boka in i simskolan 

 

 

Har du gått hos oss tidigare har du fått en rekommendation av ledarna gällande nivån för ditt barn. 

Har du inte gått hos oss tidigare rekommenderar vi att du tittar på vår hemsida sss.se/Simskola för 

mer info eller ringer kansliet för att tillsammans komma fram till rätt nivå. 

10. Klicka på den grupp du vill boka in dig på 

 

 

11. Klicka Reservera en plats 
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12. Godkänn köpvillkoren och klicka Genomför bokning 

 

13. Byte av grupp görs av kansli@sss.se 

 

 

Var kan jag se vilken/vilka grupper vi är anmälda till och om fakturan är betald mm?  

1. Logga in på ditt konto med din mailadress  

2. Välj vilken person/deltagare som du vill titta på  

3. Tryck på Mina sidor  

mailto:kansli@sss.se
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4. Du kommer då till en sida där du kan ändra dina uppgifter om ni tex har bytt mailadress eller 

flyttat.  

5. Tryck på ”grupper ” längst till höger, där kan du se vilken grupp som du är anmäld till. Här hittar du 

även mer information om fakturor mm . 

 

 

 


