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INSTRUKTIONER FÖR HUR MAN ANVÄNDER DE NYA 
BOKNINGSTAVLORNA TILL TVÄTTSTUGORNA 
HSB Brf Högaholm har fått nya digitala bokningstavlor för tvättstugorna. Nedan följer instruktioner 
på hur dessa fungerar och hur du bokar dina tvättpass.  

 
 

Startvyn 
Innan du har loggat in så visar tavlan allmän 
information som berör tvättstugorna. Ha som vana att 
alltid kolla om någon ny information är anslaget. 
Längst upp till höger ser du alltid det klockslag och 
dagens datum, oavsett vilken vy du är inne i.  

1. Innan du kan boka ett tvättpass behöver du logga 
in på bokningstavlan. Detta gör du genom att använda 
din lägenhetstagg på markerat område.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Startmenyn / Min sida 
När du har loggat in kommer du till startmenyn / 
min sida. Här hittar du funktioner för bokning, 
avbokning, byta språk och så vidare. 

2. För att boka en tvättid trycker du på skärmikonen 
”Boka tid” inne i startmenyn. 



 
  

   HSB BRF HÖGAHOLM 
 

Kalendariet  
När du tryckt på ”Boka tid” kommer kalendariet 
upp. Överst i x-axeln ser du datum tillsammans 
med veckodagarna där du med pilarna ”<” och ”>” 
kan bläddra fram eller bakåt i tiden. Till vänster i 
y-axeln ser du tidsintervallerna för varje tvättpass:  
Kl. 6-9 Kl. 9-12 Kl. 12-15 
Kl. 15-18  Kl. 18-21 

3. De röda rutorna symboliserar fullbokade 
tvättpass och gröna rutor visar lediga pass. Ser du 
en blå siluett   på en ruta innebär detta att du 
redan har bokat ett tvättpass under denna dag samt 
detta tidsintervall.  

4. För att gå vidare med att boka ett tvättpass 
klickar du på den önskade dagen och 
tidsintervallet, i detta exempel torsdag den 28 maj 
mellan kl. 18:00–21:00. 

5. Du kan när som helst gå tillbaka till föregående 
vy (vänster ruta) eller logga ut (höger ruta). Du 
loggas automatiskt ut efter 60 sekunders 
inaktivitet.  

 
 
6. När du klickat på önskat datum och tidsintervall 
får du upp en ny vy över tvättstugorna i ditt block 
samt eventuell grovtvättstuga. På bilden visas att 
tvättstuga 2 redan är bokad vilket symboliseras 
med ett hänglås , och att tvättstuga 1 är ledig 
vilket symboliseras med en tvättikon . 

7. Tryck på tvättikonen  för en ledig tvättstuga. 
Du kommer nu får upp en ny ruta som frågar om 
du vill boka. Kolla igenom så att datumet, 
tidsintervallet och vald tvättstuga stämmer. 
Stämmer det inte kan du trycka på det röda krysset 
X och trycka på ”Tillbaka” för att komma till 
kalendariet igen.  

8. Stämmer information en bekräftar du bokningen 
genom att trycka på den gröna bocken . När du 
har bokat tvättpasset bytas tvättikonen  ut mot 
den blåa siluetten .  
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Avboka tvättpass 
Logga in eller navigera dig till startmenyn / min 
sida. 

9. Tryck på ikonen för ”Bokningar / Avboka” . 
Har du bokade tvättpass så symboliseras detta 
genom en liten siffra höger om ikonen för 
”Bokningar / Avboka”.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
10. I den nya vyn ser du alla dina bokade tider 
som symboliseras med en tvättikon  samt 
vilket datum, tidpunkt och tvättstuga bokningen 
gäller för.  

11. Klicka på tvättikonen  för det tvättpass du 
vill avboka. En ruta kommer då upp som frågar 
om du vill avboka, tillsammans med datum och 
tidsintervall för bokningen. Kontrollera att du 
avbokar rätt pass. 

12. Klicka sedan på kalenderikonen för att 
bekräfta avbokningen . 

 

 

 


