
Från och med 2022 kommer fritidsgård-
arna använda sig av Ungdomsappen.  
Syftet med appen är att skapa trygghet, 
delaktighet och nå ut med information till 
dig som besökare.

Via appen kommer du som besökare registrera 
dig vid ankomst till fritidsgården. Du kommer även 
kunna ta del av nyheter/evenemang och på sikt 
kunna svara på enkäter och anmäla dig till våra 
aktiviteter/resor med mera.

Appen är kostnadsfri, det enda som krävs är att 
du tillsammans med din vårdnadshavare regi-
strerar dig. Som vårdnadshavare bekräftar du 
att uppgifterna är korrekta via ditt bank-id. 
Det gör att vi kan komma i kontakt med dig 
om behovet skulle uppstå på fritidsgården. 
Genom appen kommer du som vårdnads-
havare även kunna godkänna din ungdoms 
anmälningar till resor med mera via ditt 
bank-id. (Är man 18 år behöver man inte 
vårdnadshavares godkännande för att regi-
strera sig i appen). 

Alla personuppgifter är insamlade enligt GDPR, 
detta kan ni läsa mer om vid registreringen i appen.

Har du frågor?
Kontakta Pontus Dahlin, fritidsledare.
e-post: pontus.dahlin@ludvika.se
telefon: 0240-862 14 

Information till 
fritidsgårds-
besökare och 
vårdnadshavare

Ungdomsappen

På baksidan finns en manual hur registreringen går till.

Gäller  
årskurs 6 

upp till 
19 år.

Ludvika kommun • 0240-860 00 • ludvika.se



Ungdom
sappen.se är en del av Snöm

oln i N
orden AB   |   O

rganisationsnum
m

er: 559156-9263   |   Villagatan 8, 253 54, M
örarp   |   Telefon: 0733 30 26 84   |   Hem

isda: gardskort.se

Så här registrerar du dig i ungdom
sappen

Registrera konto

Välj kön och ålder

Inform
ation om

 dig
Info om

 m
ålsm

an
Godkänn avtal

Välj kom
m

un och 
verksam

het

Välj registrera din 
profil

För att registrera ett konto på 
Ungdom

sappen.se så m
åste du 

klicka på länken ”Registrera här” 
som

 finns under knappen ”Logga in”
I nästa steg ska du först välja 
vilket kön du anser dig tillhöra. D

u 
kan ange kvinna, m

an eller annat 
kön, klicka sedan på fortsätt.

Efter att du valt kön m
åste du ange 

din ålder. Är du under 18 år kom
m

er 
du senare även få ange 
kontaktinform

ation till din m
ålsm

an.

I nästa steg ska du fylla i 
inform

ation om
 dig själv. Här anger 

du kontaktuppgifter till dig i form
 av 

telefonnum
m

er och epost. 

D
u anger även ett lösenord. Spara 

lösenordet så att du inte glöm
m

er 
bort det.

N
u är det dags att fylla i inform

ation 
om

 din m
ålsm

an. D
u m

åste ange 
m

ålsm
ans personnum

m
er m

ed 12 
siffror. N

är du anger m
ålsm

ans 
personnum

m
er så kan hen 

godkänna avtal och regler genom
 

bank-ID
.

*M
ålsm

an =
 M

am
m

a eller pappa 
eller annan vuxen som

 har ansvar 
för dig.

På den här sidan ska din m
ålsm

an 
godkänna vår integritetspolicy 
(avtal). D

et gör hen antingen 
genom

:

1) Ladda ner dokum
entet, skriva 

under det, ta en bild och ladda upp i 
appen. Eller...

2) G
odkänna genom

 Bank-ID
. 

D
etta kräver att du angivit ett 

korrekt personnum
m

er till m
ålsm

an.

O
BS! Bank-ID

 appen öppnas inte 
autom

atiskt

I nästa steg ska du först välja vilken 
kom

m
un du tillhör. D

et vill säga den 
kom

m
un du bor i. Efter det väljer du 

den verksam
het du främ

st besöker. 
Brukar du besöka flera 
verksam

heter väljer du den du 
oftast går på.

N
u har du två val där du ska välja 

det andra alternativet ”Registrera 
din profil”. 

Registrera din profil innebär att du 
kom

m
er kunna använda appen för 

att besöka din verksam
het och för 

att registrera besök, låna saker och 
boka lokaler.  

Se instruktiosfilm
en 

på youtube

1
11

11

1
1

1
1

1
23

45

6
7

8
9

Appstore

Ladda
ner 

ungdom
s-

appen
i din 

m
obil

Playbutiken

H
ela Sveriges 

Ungdom
sapp

I Ungdom
sappen hittar du alla våra aktiviteter, 

nyheter och evenem
ang. D

u kan även låna saker, 
boka lokaler och chatta m

ed oss fritidsledare! 

Skaffa Ungdom
sappen idag 

på antingen A
ppstore eller 

G
oogle Play.

H
ela Sveriges 

Ungdom
sapp

I Ungdom
sappen hittar du alla våra aktiviteter, 

nyheter och evenem
ang. D

u kan även låna saker, 
boka lokaler och chatta m

ed oss fritidsledare! 

Skaffa Ungdom
sappen idag 

på antingen A
ppstore eller 

G
oogle Play.
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