
 

Elektroniskt bokningssystem för tvättstugor. 
 

Vi har nu installerat ett nytt bokningssystem för Era tvättstugor. 

För att boka en tvättid ska man inte längre använda sitt ”tvättlås”, man bokar enkelt önskad 

tvättid i en liten terminal utanför tvättstugan. 

 

Detta system gör att ingen annan än boende i den lägenhet som bokat tvättid kommer in i 

tvättstugan under bokad tid. 

Systemet styrs med Era passagebrickor som Ni har till trapphus, källare, garage mm. 

Samma bricka som Ni redan har fungerar nu även till att boka tvättid i tvättstugan. 

 

Bokningsregler i systemet: 

 Man får endast ha två tvättpass bokat åt gången. 

 Det går max att boka 31 dagar framåt i tiden. 

 Tvättiderna är halverade, men det går att boka två tider efter varandra 

o De nya tiderna är: 

07.00 -- 09,30 Må-Sö 

09,30 -- 12,00 Må-Sö 

12,00 -- 14,30 Må-Sö 

14,30 -- 17,00 Må-Sö 

17,00 -- 19,30 Må-Sö 

19,30 -- 22,00 Må-Sö 

 

 För Grovtvättstugan gäller nya tider samt att det endast går att boka ett pass åt gången. 

o De nya tiderna är: 

07.00 - - 12.00 Må-Sö 

12.00 - - 17.00 Må-Sö 

17.00 - - 07.00  Må-Sö 

I det sena passet kan tvätten hänga kvar över natten. 

 

Det kommer att finnas anslag vid varje bokningsterminal om hur man bokar tid i terminalen. 

 

För att komma in i tvättstugan visar man sin bricka för läsaren som sitter vid dörren, precis på 

samma sätt som man gör för att komma in i trapphus och källare mm. 

Efter tvättpasset bokas tiderna av automatiskt, ingen tid kvarstår i systemet. 

 

Att tänka på är att man endast kommer in i tvättstugan under sitt bokade tvättpass. 

Skulle det vara så att tvätten blivit inlåst, då kan endast efterföljande som bokat tvättpass eller 

vaktmästare öppna dörren. 

 

 

 
 



 

För att boka tvättid görs följande: 
 

1. Lägg Er bricka mot terminalens högra sida där det finns en liten symbol. 

Ibland tar det längre tid för terminalen att läsa Er bricka så håll kvar den i ca 3 

sekunder, skulle inte det gå så ta bort brickan och försök igen. 

 

 
 

2. Efter att brickan har blivit godkänd kommer en bild fram som visar vilka tvättstugor 

som Ni har rätt att boka tid till. 

Välj med knapparna i vilken tvättstuga som Ni vill boka tid i. 

 

 
 

 

När Ni valt tvättstuga, tryck på knappen ”OK” 

 

 

3. När väl tvättstugan är vald kommer en kalenderbild upp i fönstret och  

det går att boka tvättid. 

Med de översta knapparna väljer Ni vilken vecka som Ni vill boka tvättid i. 

 

 
 

Tryck på  +  för att stega fram i veckorna och på  –  för att gå tillbaka i veckorna. 

Efter att en knapp tryckts in så vänta till kalenderbilden har ritats upp på nytt.  



 

4. Med knapparna i mitten väljer Ni vilken veckodag Ni vill boka tvättid i. 

 

 
 

Tryck på  +  för att stega fram i dagarna och på  –  för att gå tillbaka i dagarna 

Den gula pricken flyttar sig i kalendern efter varje knapptryckning, för att visa vilken dag som 

man är på. 

 

5. Med knapparna nederst väljer Ni vilken tvättid som passar och är ledig. 

 

 
 

I fönstret kan man direkt se om en vis tid inom en 7-dagars period är ledig,  

I fönstrets högra kant visas Vecka, Dag och tid som man just då knappat fram, och 

efterhand som man knappar ändrar sig dessa. 

 

 

Förklaring till färger på tvättider: 

 
 

Det går inte att boka tid när någon annan redan har bokat eller om tiden inte går att boka på 

grund av att tiden redan har varit eller att det är för långt fram i tiden.  

= Går ej att boka 

 

= Kan bokas 

 

= Tid som Ni bokat 

 

= Tid som någon annan bokat 



 

6. För att boka tid som är ledig, tryck på knappen ”Boka” längst till höger under fönstret. 

 

 
 

7. Om tiden var ledig kommer en bekräftelse i fönstret där det står att tiden är bokad. 

 

 

 

 
 

 

8. För att avsluta är det bara att trycka på knappen ”Logga ut” under fönstret längst till 

vänster, då kan ingen annan gå in på Er bokning. 

Skulle man glömma att trycka på denna knapp kommer terminalen efter en stund 

avsluta din bokning.  

Vänta att trycka på knappen tills bekräftelse på att tiden är bokad och en ny kalen 

9. derbild visas med Er bokade tid/-er som är GRÖNA. 


