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Boka biobiljetter på internet! 

• Starta din webbläsare (edge, chrome, firefox, etc.)

• Skriv Nya Grand Bio i sökrutan

• Klicka på länken Nya Grand Bio

• Scrolla och titta på filmer som visas

• Klicka på knappen BOKA högst upp på sidan

• Klicka på knappen Skapa konto 

• Fyll i dina uppgifter 

• Tryck Fortsätt

• Välj Dagar

• Välj Film

• Välj antal platser med +/-

• Välj platser i salongen

• Om det hade varit på riktigt, välj boka, nu logga ut

• När du väljer boka får du bekräftelse via e-post och när du måste 
hämta dina biljetter. Biljetterna betalas på plats.

• Prova att trycka BOKA och logga in med ditt användarnamn och 
lösenord

Hoppas att filmen är bra!

http://brokristinehamn.seniornet.se/
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Boka och köpa tågbiljett! 

• Starta din webbläsare (edge, chrome, firefox, etc.)

• Skriv SJ i sökrutan

• Klicka på länken SJ: Välkommen att boka din tågresa här

• Fyll i Från: och Till: för din resa

• Välj ⌾Avgång, ⌾Ankomst och ev. ☐Återresa

• Välj ⌚tidpunkt

• Välj datum

• Välj Vem ska resa? med pil ner▼

• + Lägg ev. till annan resenär

• Välj Tid och prisklass

• Välj Pris

• Välj som ovan för Återresa

• Tryck Fortsätt

• Välj Sittplats om möjligt

• Tryck Fortsätt 

• Läs översikt så att allt stämmer och tryck Fortsätt

• Nu är det dags att betala; följ sidans instruktioner och gör de val 

som behövs

• Prova att trycka Logga in med ditt användarnamn och lösenord

Trevlig resa!

http://brokristinehamn.seniornet.se/
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Blocket sälj! 

• Starta din webbläsare (edge, chrome, firefox, etc.)

• Skriv Blocket i sökrutan

• Klicka på länken Blocket

• Klicka på Värmland

• Klicka på Lägg in en annons (blå ruta högst upp)

• Fyll i dina personuppgifter

• Välj Kategori, tryck ▼

• Fyll i, Rubrik, Text och Pris

• Tryck på Välj bild

• Gå till dina Bilder, välj en bild och tryck Öppna

• Tryck på Välj lösenord och välj

• Välj Betalningssätt

• Godkänn villkor och övrigt

• Om det hade varit på riktigt, välj Lägg in annons 

• Prova att trycka Logga in med ditt användarnamn och lösenord 

eller Skapa konto

• Prova också att välja Köpes och leta efter något objekt genom att 

välja Värmland, angränsande län och hela Sverige

Lycka till med affärerna!

http://brokristinehamn.seniornet.se/

