
Så här bokar du.
När du ska boka en tvättid ska du lägga taggen mot läsaren till höger på bokningstavlan.

Bokningssidan:
Här bokar du tvättstugor 
eller ser när de är bokade. 
När du kommer in på sidan 
kan du se aktuell vecka 
och hur många pass som 
är lediga på den tvättstuga 
som du valt.
Siffrorna visar hur många 
tvättgrupper som är lediga 
för respektive pass.

Klicka på knappen ”Nästa vecka” om du vill se bokningarna framåt i tiden. När du vill återgå till 
aktuell vecka ska du klicka på knappen ”Denna Vecka” eller klicka på knappen ”Föregående” 
för att se föregående vecka.

Boka Tvättstuga: 
Tryck på den dag du vill boka en tvättstuga. Du får då upp en ruta 
där du trycker på knappen ”Ledig/Boka” för att boka aktuellt 
pass. 

Påbörjade pass som ej är bokade kan bokas. Bokningarna sparas 
automatiskt.



Avboka Tvättstuga:
Dina aktuella bokningar visas under 
bokningsbilden. För att avboka ett 
pass trycker du på ”Soptunnan” 
eller på det pass du bokat. 
Där trycker du på ”EGEN/avboka”

När du bokat färdigt trycker du på Logga ut uppe i högra hörnet så att ingen annan kan ändra 
på dina bokningar.

Mina Sidor
Under knappen Mina Sidor finns det information som gäller dig, t ex information från  
hyresvärden. Denna sidas upplägg är helt individuell för varje hyresvärd.

Felanmälan
Om det uppstått ett fel i tvättstugan eller din 
lägenhet kan du meddela ansvarig genom att skicka ett 
mail direkt från tavlan. Tryck på knappen Felanmälan 
och skriv in ett meddelande. När du skrivit klart trycker 
du på Skicka meddelandet.
  

Meddelande
Hyresvärden kan skriva 
allmänna och person-
liga meddelanden till er 
hyresgäster. 

Om du har ett personligt 
meddelande kan du efter 
det du läst det radera det 
genom att trycka på  
RADERA.  

Språk
Vill du ändra språk på 
bokningstavlan? 
Tryck på knappen Språk 
och klicka på den flagga som 
representerar det språk du 
vill använda.


