KULTUR OG FRITID

Vejledning til at booke et lokale i Solrød Kommune
som borger
I denne guide finder du vejledning til at ansøge om booking af enkelte lokaler.
For at booke et lokale i Solrød Kommune skal du logge ind på portalen EG On.
Link til hjemmesiden: https://solroed.kultur.egon.dk/borger

Har du ikke en bruger, kan du oprette dig ved at trykke her.

Sådan booker du et lokale
Når du er logget ind på portalen, kan du ansøge om et lokale her:
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1. Vælg hvilken dato du ønsker at booke.
2. Ved Angiv aktivitet kan du udfolde typer af aktiviteter. Vælg eventuelt Møde.
3. Tryk på Vis kalender.

1.

2.

3.
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For at fx booke et mødelokale på Bibliotekets 1. sal, vælger du nu:
4. Pilen ved siden af Solrød Bibliotek. En lille menu folder sig ud.
5. Vælg det Mødelokale du gerne vil have vist kalenderen til.
5.

6. Tryk Næste.

4.
6.

Nu får du vist kalenderen for det ønskede lokale.
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Kalenderen skaber et overblik over den ønskede lokations bookinger og anmodede bookinger. Find den
dato du ønsker at starte din/foreningens aktivitet og dobbeltklik. Det er vigtigt, at du klikker i den firkant,
som både er udfor det ønskede tidspunkt og dato.

Ikke her

Her
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Du skal nu udfylde følgende informationer
1. Udfyld rubrikkerne med din/foreningens information.
2. Vælg herefter start og slut-tidspunkt for aktiviteten.
3. Vælg hvor ofte den skal gentages.
4. Slut af med en slutdato og tryk ”Næste”.

1.

2.
3.

4.

5. Et nyt vindue åbner og udregner, om dit arrangement er i konflikt med andre bookinger. Enten viser
den, at der ingen konflikter er, ellers kan du se hvilke arrangementer, der er konflikter med. Hvis der er en
konflikt, kan du vurdere, om du kan ligge dit arrangement på et andet tidspunkt. Husk at gemme hvis du
vil anmode om dette tidsrum.
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Afslutningsvis kan du tilføje en bemærkning til din ansøgning og herefter sende din ansøgning ved at
trykke på knappen ”Send”. Du modtager nu en kvittering for ansøgningen og den vil nu blive behandlet af
tilhørende administration.

