
 

Boka tvättstuga 

   

 

 

Håll taggen (gröna nyckeln) mot den blå avläsaren, välj boka med 
valknapparna och tryck ok, den gröna knappen 

Välj tvättstuga 1 eller 2 med valknapparna och tryck ok                                  
Mata med val knapparna fram till ledig tid och tryck ok klart. 

Bokning via internet 

Enklaste sättet att boka via internet är att gå in på vår hemsida klicka på 
Tvättstuga så länkas du till inloggningen. 

Användarnamn är ditt lägenhetsnummer som börjar på 10xx                 
Lösenord är från början 1234 för alla men du bör ändra det till något eget.   
Gå in under Mina sidor- Inställningar- Ändra lösenord. 

Vill du kunna logga in från din smartphone 

Ladda hem Appen: Electrolux vision mobil.  

Logga in på bokningen i din dator och klicka på min sida  

Klicka på scanna med QR kod från mobilen.  Öppna appen och klicka på 
scanna från Qr kod                                                        

Vänd 

 Valknappar, 
 fyra stycken 

Backa,  
ångra knappen 

Boka 
markering 



Missat Bokad tid 
Missad bokad tid försvinner efter 30 minuter! 
Ni kommer in i tvättstugan 30 minuter efter avslutat tvätt pass för 
att hämta tvätt 

Bokning antal tvätt pass  
Du kan boka 6 stycken tvätt pass under en 30 dagars period, dock 
bara ett pass åt gången. 
Du måste alltså ha förbrukat en bokning innan du kan boka nytt 
pass. 
Efter avslutat tvätt pass ska tvättstugan vara städad. Tvättmaskiner 
och tvättmedelsfack ska vara rena, luddfiltret i torktumlaren rensat 
från ludd, golvet sopat och vid behov våt torkat. Skurhink och mopp 
rengjorda. Inga sopor såsom tomma förpackningar med mera får 
lämnas i tvättstugan.  

Är tvättstugan ostädad när ni kommer, anmäl i första hand till 
vicevärd, eller till någon i styrelsen. Telefon nummer finns anslaget i 
trapphusen och på vår hemsida. Ett annat alternativ är att ta en 
bild, uppge tidpunkt och skicka till info@nybergstvaan.se men ni 
måste tyvärr städa upp efter vederbörande ändå. 

Vi tar kontakt med dem som slarvat och eventuellt stänger av dem 
tillsvidare. De får ta kontakt för ny instruktion på regler som gäller 
och får efter det taggen öppnad för att kunna tvätta igen. 

Att tänka på är att se till att fönstret är stängt och dörren till 
tvättstugan hålls låst efter avslutat tvätt pass och att inte släppa in 
någon som kan stöka till. Gör ni det får ni skulden för stöket och blir 
kontaktad av oss.  

 Hoppas alla blir nöjda med bokningssystemet och att det kommer 
att fungera för alla. 

Styrelsen Brf Nybergstvåan  
 


