
ANVÄNDARMANUAL FÖR MLK’S BOKNINGSSYSTEM 

För att boka bana och slippa in på Bollhalla eller en grusbana måste man  

- registrera sig i bokningssystemet 

- boka en bana 

- betala banhyran 

- ha tillgång till bokningssystemet eller appen när man ska öppna dörren 

Registrering i bokningssystemet 

1. Gå till sidan http://mlk.paxxad.se 

2. Välj -> Bli medlem -> Avtal -> Jag accepterar avtalet (efter avtalstexten)  

3. Fyll i formuläret 
 Förmån - Välj -> Ingen  
Typ av medlemskap - Välj -> Standard  

Medlemskap som faktureringskund godkänns endast i specialfall vid överenskommelse med MLK före 
registreringen. 
4. Välj -> Fortsätt 
 
5. Din ansökan är registrerad och du får en bekräftelse till den mailadress du uppgett.  
 
6. När din ansökan är godkänd får du en ny bekräftelse. 
 
Webbshop- köp av säsongskort och klippkort  
I webbshopen köper du säsongskort( gäller endast IP och Bollhallas grusbanor)  
Med säsongskort bokar du fria timmar via bokningssystemet t.o.m 15 okt. 
”Reservbokning” gäller för kunder med säsongskort. Om det är fullbokat den tid du önskar boka får 
du ett mail om någon annan med säsongskort avbokar sin tid. 
Klippkort  (10-gångerskort) gäller endast Bollhalla inomhus, köps via webbshop online. 
Systemet håller reda på hur många ”klipp” (timmar) man har kvar. Klippkortsbokningar kan göras 
tidigast en vecka före bokad tid. För mera information om priserna, se MLK’s hemsida 
www.mlktennis.com. 
 
Bokning av bana 

1. Gå till sidan http://mlk.paxxad.se  

2. Välj -> Logga in (uppe till höger). Skriv in Användarnamn och lösenord. Välj -> Logga in 

3. Välj -> Bokningsschema -> Välj anläggning under Kategorier. Välj bana och tid och boka genom att 

klicka på önskad tid. Du får då en bekräftelse till din mail om att du spärrat bokningen. Din bokning är 

spärrad i 20 minuter, om du inte betalar inom 20 minuter tappar du din bokning. 

4. Välj -> Standard alternativt Klippkort (om du köpt ett klippkort) 

5. Välj -> Ja efter att du kollat i texten att du valt rätt bana och rätt tid. 

 



Betala banhyra  

1. Välj -> Att betala. Du kommer då vidare till betalningstjänsten om du inte har säsongskort eller 

klippkort. 

2. Välj e-bank eller kort och genomför betalningen. Din bokning bekräftas via ett mail till dig.  

Öppna dörren  

1. Gå till sidan http://mlk.paxxad.se  

2. Välj -> Logga in (uppe till höger). Skriv in Användarnamn och lösenord. Välj -> Logga in  

3. Välj -> Ordinarie bokningar- > Öppna dörr. Denna funktion är aktiv först 20 minuter före bokad tid. 

Bollhalladörren går nu att öppna, men låses igen genast när du har gått in. Gällande grusbanorna och 

IP hålls dörren öppen hela den bokade tiden till 10 minuter efter avslutad bokning och sedan går den 

automatiskt i lås.  

Dörröppningsfunktionen blir tillgänglig också för dina medspelare om du registrerar dem som 

medspelare på bokningen. För att göra det behöver du medspelarnas medlemsnummer i 

bokningssystemet, d.v.s. medspelarna måste också ha registrerat sig i systemet. Medlemsnumret ser 

man i listan som kommer fram då man väljer -> Mina uppgifter efter man loggat in i systemet. För att 

registrera medspelare på en bokning, logga in och välj -> Ordinarie bokningar. Leta fram den bokning 

du vill ändra. Välj -> Lägg till medspelare. Skriv in medspelarens medlemsnummer i rutan där det står 

”Namn”, välj -> Sök, välj -> Lägg till. Upprepa om du vill registrera flera medspelare. Nu har även 

medspelarna tillgång till Öppna dörren-funktionen från 10 minuter före bokad tid. 

Appen 

Efter godkänd medlemsregistrering i bokningssystemet rekommenderar vi dig att ladda ner MLK- 

appen i din mobil. 

Iphone - sök efter Paxxad i Appstore 
Android - sök efter Paxxad i Play butik 
Windows - sök efter Paxxad 

När du laddat ner appen i din mobil skall du logga in enligt följande: 

Anläggning - mlk (med små bokstäver) 

Medlemsnr - Ditt medlemsnummer i bokningssystemet. Medlemsnumret ser man i listan som 

kommer fram då man väljer -> Mina uppgifter efter man loggat in i bokningssystemet. 

Längst ner fyller du i ditt lösenord. 

I appen kan du boka banor, öppna dörrar när du gjort bokningar, lägga till medspelare till dina 

bokningar m.m. 

Kontakta MLK vid ev. frågor: Peter Forsström, +3584573431228, peter@mlk.ax; Ulf Svensson, 

+3584573447982, uffe@mlk.ax; Henrique Norbiato,  +3584573449762, tranare@mlk.ax.   
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