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1. Webbadress för bokning på din dator:  webbokning.brfaspnas.se  

(På hemsidans startsida finns direktlänk till webbokningen) 

1. Inloggning för webbokning  
Namn: Ditt långa lägenhetsnummer som du kan hitta bl.a. på din 

faktura för månadsavgift till föreningen.  Sista siffrorna i numret 

ska dock inte vara med.  Se exempel på bilden (påhittat nummer).  

Lösenord: Hittas på HSB-portalen (bör bytas vid första inloggning, 

se pkt 5 nedan)  

2. Välj bokningspanel/bokningstavla  

När du loggat in får du upp en lista på alla 

bokningspaneler/bokningstavlor som finns i Brf Aspnäs.  

Välj den Bokningspanel som finns i din port*.  

Om du väljer bokningspanelen för någon av tvätt-

stugorna kan du enbart boka den valda tvättstugan. 

3. Min sida 
Du kommer till Min sida och ser direkt om du har 

några aktuella bokningar.  
 

4. Inställningar  
Gå till Inställningar och tryck på Ändra. Nu kan du 

ändra eller lägga till din e-postadress och ditt 

telefonnummer. Glöm inte att Spara när du är klar.  

5. Ändra lösenord 

markera rutan Ändra lösenord och skriv in ditt 

egenvalda lösenord i de två fält som dyker upp. 

Glöm inte att Spara 

 

ÖVRIGA VAL 

6. Panel 
 Återgå till val av bokningspanel. 

    7. Info 
Informationen som finns under info på den valda 

bokningspanelen/tavlan visas även här. 

8. Boka 

Här kan du boka tvättstuga och annat som du har 

behörighet till. Du bokar i en kalender på samma sätt 

som på bokningspanelen/tavlan. 
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9. App för bokning  och information 
 

Sök upp appen VisionMobile i AppStore (Iphone) eller Google Play Butik (Android) och 

ladda ner den i din mobil. 

 

Gå till datorn och logga in på din webbokningssida  

(punkt 1-3, viktigt att du valt din ports panel i datorn*). 

Klicka på länken ”Använd mobilen för att boka” längst ned 

på sidan. 

En QR-kod visas  

   

Starta appen VisionMobile  

Klicka på Scanna QR-kod i appen 

och läs QR-koden med din mobil för att logga in. 

Du loggas automatiskt in när skanningen är klar.  

 

 

Inne i appen 
 

Min sida  

Visar aktuella bokningar, du kan även avboka här. 

Boka 

Boka tvättstuga och annat som du är behörig att boka 

(bastu, gym osv). Alla dina valmöjligheter visas i en rullist. 

Information 

Här visas den information och de meddelanden som finns 

på bokningspanelen på plan 1.  

Inställningar 

Du kan bl.a. ställa in att bokningar förs över till din kalender 

samt få en påminnelse före den bokade tiden. 

*Varför välja den egna portens bokningspanel? 

Information från styrelsen och fastighetsskötare om t.ex. vattenavstängning, portkodsbyte och andra specifika 

upplysningar som enbart rör din port kommer här att ges till er som bor i den porten. Är man inte inloggad på 

den porten så syns inte de portspecifika meddelandena i din app eller på webben. 


