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Hantera prenumeration 
 

Börja prenumerera 
 

• Ladda ner appen från App Store om du har en iOS enhet och från Google Play om du har en 

Android enhet. 

• Välj Hantera prenumeration via menyn 

• Välj prenumerationsalternativ 

• När köpet har genomförts hämtas alla hamnar för samtliga områden 

Hämta aktiv prenumeration 
 

✓ Om du redan har en aktiv prenumeration när du laddat ner appen väljer du ”Hämta aktiv 

prenumeration” 

Avsluta prenumeration 
 

✓ Om du har appen på en iOS enhet går du in på ditt konto i App Store. Om du har appen på en 

Android enhet går du in på ditt konto i Google Play (Play butik). 

Begär återbetalning för köp som redan är gjort 
 

• Om du vill ångra ett köp för en Android enhet begär du återbetalning från Google genom att 

följa stegen på den här länken till Google 

• Om du vill ångra ett köp för en iOS enhet begär du återbetalning genom att klicka på länken 

"Rapportera ett problem" som finns i mailet med din faktura från Apple. 

 

  

https://support.google.com/googleplay/answer/7205930?co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1
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Startvy 
 

 

 

 

 

  

Meny 

Zooma in 

Zooma ut 

Sökfilter 

Visa listvy 

Min plats 

Röda markörer är gästhamnar 
och blåa markörer är natur- 
hamnar. 
Hamn kan sökas i fritextfältet. 

Klicka på en markör för att se 
detaljinformation 

Här visas ditt aktuella område. 
Klicka på det för att byta område 
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Meny 

 

  

Välj område 
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Listvy 

 

 

  

Tillbaka till kart-vy Sortera i bokstavs- 
ordning eller på  
avstånd i nautiska  
mil 

Visas på hamnar som 
har en eller  
flera bilder 

Avstånd till hamnen 

Se hamnen på  
kartan 

”Visa mer”.  
Se nästa sida 
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”Visa mer” från Listvy 

 

   

Se hamnen på kartan 

Markera som favorit 

Se nästa sida 
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Lägg till bild/information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ladda upp bild 

Valfri text 

Både bilder och  
meddelande publiceras 
i appen inom några dagar 
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                 Söka hamn 
 

Du kan söka fram hamnar genom att ange ett antal filter: 

• Namn på hamn 

• Sjökortsnummer 

• Distans (hur många sjömil) 

• Hamntyp (Gästhamn, Naturhamn eller endast dina sparade favoriter) 

• Facilitet (Bastu, Dass, Bergöglor, Bränsle, Sugtömning m.m.) 

• Djup 

• Mot vilken vind du vill ha skydd 

Här kan du också välja om vindskyddet ska gälla I hamnen (där det finns många 

ankringsplatser) eller specifikt Vid Ankringsplatsen. 

 

Exempel: 

Du anger hamn Träskö Storö och skydd mot SV, S och SO och Vid ankringsplatsen. 

En hamn visas som har ankringsplatser som ger skydd för samtliga vindar (SV, S och 

SO).  
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Du anger hamn Träskö Storö och skydd mot SV, S och SO och I Hamnen. 

3 hamnar visas som har ankringsplatser som ger skydd för någon av vindarna (S, SV 

eller SO).  

 

 
 

 

 
 

  

Skydd mot S, SV 

Skydd mot SO 
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           Sökresultat på karta 

  

Antal filter visas ovanpå 
filterknappen 

Klicka på en markör för att se 
detaljinformation (nästa sida) 
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Visa detaljinformation 

 

  

Markera som favorit 

Se sidan 8 

Se hamnen på kartan 

Indikerar att det finns fler 
bilder. Klicka på bilden för 
att se fler. 



13 
 

Se ankringsplatser på kartan 
 

  

 

  

Uppfyllda sökvillkor visas i 
grönt 

Icke uppfyllda sökvillkor  
visas i ljusgrå 

I exemplet har vi sökt på  
hamn som kan ge skydd  
från både nordliga och  
sydliga vindar I Hamnen 

Visa detaljinformation (se 
föregående sida) 

Ankringsplatserna kan också 
visas genom att zooma på 
kartan, dvs man behöver 
inte gå via detalj- 
informationen.  
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Säl- och fågelskyddsområden 

Skyddsområden markeras med röda 
linjer då de är gällande, annars som 
gråa linjer. Datum då skyddet gäller 
visas vid klick på en fågel 


