
UPPDATERING AV APTUS BOKNINGSSYSTEM – NY APP KRÄVS! 
  
 
Onsdag den 1 juli 2021 uppdaterar föreningen programvaran av vårt boknings- och passagesystem 
(Aptus). Detta innebär att den som fortsättningsvis vill kunna boka tvättstuga, festlokal osv via en 
app, måste ladda ned en ny version av appen. Den nya versionen är både stabilare och mer 
användarvänlig än den tidigare. 
 
I det nya systemet kommer du själv även att kunna återställa ditt lösenord. För att kunna göra detta, 
måste du logga in i Aptus systemet efter den 1 juli och mata in dina uppgifter (framförallt din 
mailadress). På så vis kan du själv skapa ett nytt lösenord om du skulle glömma detta. 
 
Den 1 juli, måste du radera den gamla appen (dvs. den som idag heter: ”Bokning” och har en ikon i 
form av ett grönt nyckelhål). Därefter laddar du ned den nya appen som heter: ”Aptus Home” 
(denna har en röd ikon i form av ett nyckelhål). Denna  finns tillgänglig både för IOS och Android. 
 
För att få den nya appen att fungera behöver du göra följande: 
 
- Fältet Användarnamn: Här skriver du in ditt lägenhetsnummer, 3 siffror. Ex: Har du lägenhet nr 

1, skriver ni in 001, har du lägenhet nr 10, skriver du in 010. 
 

- Fältet lösenord: Här skriver du in ditt nuvarande lösenord. Har du glömt detta lösenord? Maila i 
så fall till: styrelsen@brftullen.se så skickar vi ut ett nytt. Har du glömt ditt lösenord, så kan du 
redan nu be om ett nytt – Dvs. du behöver alltså INTE vänta med detta till efter den 1 juli. 
 

- Fältet https://: Här skriver du in texten: aptus.sakerhetsintegrering.se/tullen/AptusPortal 
  
Denna länk (https://aptus.sakerhetsintegrering.se/tullen/AptusPortal), kan du även använda via 
dator för att boka tvättstuga, bastu osv, lägga in dina uppgifter mm. OBS! Här kan du även se hur 
många aktiva nyckelbrickor du har (gå gärna in och säkerställ att du verkligen har rätt antal brickor 
enligt systemet) 
 
Tänk på att nyckelbrickorna är att betrakta som en värdehandling och lägenhetsinnehavaren till 
den lägenhet som är kopplad till de nyckelbrickor som används är således fullt ansvarig för ev. 
bokningar som utförs (inkl. ev. skadegörelse). 
 
Om en nyckelbricka kommit bort eller saknas vid inflyttning är det mycket viktigt att du genast 
anmäler detta till styrelsen (styrelsen@brftullen.se). Det är vårt gemensamma ansvar att förhindra 
att obehöriga får tillgång till våra gemensamma bokningsbara utrymmen. Vill du ersätta eller beställa 
en extra bricka går det att göra detta via mail till styrelsen till en kostnad av 200 kr per bricka. 
 
Dina befintliga nyckelbrickor kommer att fungera precis även efter den 1 juli. 
 
Du kommer även i fortsättningsvis kunna boka, avboka och titta på vilka tider du redan har bokat på 
bokningspanelerna i respektive gårdshus. 
 
 
/Styrelsen Brf Tullen 


