
Nyhetsbrev för HSB Brf Senaten i Nacka Tvättstugor  Digital bokning

Information tvättstugor med digital 
bokning! 

Tillgång till tvättstugorna finns bricka 1 och 2, vid problem kontakta styrelsen på 
brf.senaten@gmail.com. 

I de renoverad tvättstugorna finns en ordinarie station (maskin 1 & 2) med tillhörande 
tumlare och torkskåp med valbara tider klockan: 07-10, 10-13, 13-16, 16-19 och 19-22.  
I tvättstugan 25 finns även en grovtvättmaskin med tillhörande torkskåp. 

Tvättstugan öppnas vid starttiden för bokningen och är upplåst på din bricka till en 
halvtimme efter avslutad tvättid för vikning av tvätt.  
När nästa tid börjar ska tvättmaskiner/tumlare/torkskåp finnas tillgänglig för den som 
ska tvätta efter dig. Två tider i veckan går att boka. 

Det finns en maskin och tumlare (3) som går att boka på två timmar som vi kallar 
spontanmaskin/spontantorktumlare.  
När du går in i bokningen för spontan tvätt syns en grön stapel i tidsschemat för  
nästa bokningsbara tid. 
Nyttjas inte tiden inom 30 minuter vid bokning på panelen i porten släpps tiden. 
Bokas en spontan tid via webben/appen kvarstår tiden hela tiden som är bokad. 

Bokning av tvättstugan via bokningstavla i porten 

✦ Håll din bricka på plattan på bokningspanelen i porten, samtliga tvättstugor med
digital bokningspanel går att boka på samma panel

✦ Använd de gröna pilarna till höger för att navigera i panelen

✦ Välj vad du ska göra - Boka, Visa/Avboka eller öppna.
✦ Vid bokning välj Boka och den tiden som passar dig, vänta tills bekräftelse kommer

och bekräfta tiden.

✦ Välj tid - tiden längst ned där det står S avser ledig tid för spontanbokning, nästa
lediga tid står markerad som NS.
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Bokning av tvättstuga via hemsidan 

https://www.hsb.se/stockholm/brf/senaten/ 

✦ Bokning Tvättstuga högst upp på sidan

✦ Användarnamn är ditt lägenhetsnummer (står på dörren) fast med nollor framför,
totalt fyra siffror. Lösenord är samma som lägenhetsnummer med nollor framför så att
det blir totalt fem siffror. Vid första inloggningen ändras ditt lösenord så att ingen
annan kan boka via ditt lägenhetsnummer

✦ För bokning via app används appen Aptus Home, går även att använda
hemsidan i webbläsaren i telefonen och markera för mobil vy.

✦ Portalen går att ställa in med engelska som språk

✦ Gå till Boka i vänster marginal

✦ Välj Boka

✦ Välj tvättstuga, maskin och tid

✦ För att ändra sig eller avboka tiden gå in i portalen på den valda tiden
som är gråmarkerad och tryck på minus – tiden avbokas

✦ För att öppna tvättstugan vid inpassage håll din nyckelbricka mot panelen. 
Tvättstugan Kantatvägen 1 är tillgänglighetsanpassad och dörren ställs upp
av sig själv i 1 minut. Vid utpassage tryck på den stora grå knappen mitt på långsidan
av väggen. 
På övriga tvättstugor används handtaget vid utpassage.

✦ Instruktionerna för de nya maskinerna finns att tillgå i tvättstugorna, ta dig tid att ta
del av dom!

✦ Om den här skrivelsen försvinner finns informationen på föreningens hemsida.
På hemsidan lägger vi även upp frågor och svar som kommer upp innan vi alla vant
oss vid det nya sättet att boka och använda tvättstugorna. Fungerar inte rutinerna så
tittar vi på dom och justerar.

https://www.hsb.se/stockholm/brf/senaten/

