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Trapphus, lås och tvättbokning
Förtydligande angående trapphus, lås och tvättbokning
Då vi fått många frågor om det nya låssystemet och om tvättbokning vill vi understryka och
förtydliga följande:
Tvättbokning
Den stora förändringen mot tidigare är att vi nu har en
elektronisk bokningstavla (informationstavla) istället för den
gamla med bokningsklossar. I grund och botten är funktionen
densamma!
Precis som tidigare använder du din nyckel (dörrtagg) för att
boka tvättider (eller fritidslokalen). På boknings/informationstavlan, som finns i entrén till samtliga trapphus,
håller du dörrtaggen mot dörrtaggsymbolen på boknings/informationstavlan. Du loggas automatiskt in och kommer
din sida. I vänstermenyn finns alternativet BOKA. Genom att
trycka (klicka) på boka (med fingret) kommer du till översikten
för dina bokningar.
Här kan du välja att ta bort en redan gjord bokning eller boka
exempelvis ny tid i tvättstugan. I bilden till höger ser du hur det
ser ut när du loggat in med din dörrtagg och klickat på BOKA.
För att boka en ny tid klickar du på den grå rutan med +symbolen och texten NY BOKNING. Du får då möjlighet att välja
om du vill boka tvättstuga eller fritidslokal. Om du avser boka
tvättid, klicka på TVÄTT. Nu ska du välja vilken tvättstuga du vill
boka. När du valt tvättstuga kommer du till översikten.
Översikten visar vilka tider som är lediga respektive upptagna
för den valda tvättstugan. (se bild höger).
Du har en tydlig översikt över vilka veckodagar och vilka
veckor det finns tillgängliga tider. Grå markering innebär att
tvättstugan redan är bokad eller på annat sätt otillgänglig,
medan grön markering indikerar att det är möjligt att boka.
Klicka på den dag/vecka du vill boka tvättid. Du tas nu till
motsvarande översikt, men för enbart den valda veckan. Här
ser du varje veckodag och samtliga möjliga tvättpass för den
valda veckan. I bilden till höger kan man se att måndagen den
21/1 är tvättstugan bokad av någon annan klockan 11-15 (två
pass) som är markerade med ljusgrå i översikten. Man kan också
se att den som är inloggad har bokat två pass lördagen 26/1
klockan 7-11, markerade med mörkgrå i översikten.
För att avboka ett tvättpass klickar du på tvättpasset du vill
avboka i översikten och bekräftar genom att klicka på AVBOKA i
frågan som dyker upp. Givetvis kan du ångra dig genom att
klicka AVBRYT istället för AVBOKA.
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Du kan boka ett eller två pass i tvättstugan. Först när du avbokat ett bokat pass eller tiden för ett bokat
pass är passerad kan du boka nya tvättpass.
Tidigare hade vi möjlighet att boka fasta tvättpass om 3 timmar (några pass var 4 timmar). Syftet med att
dela upp i kortare enskilda pass och möjligheten att boka två pass efter varandra gör att vi skapar större
flexibilitet.
Genom att enbart den som bokat har tillgång till tvättstugan, skapar vi större trygghet i att ingen annan kan
komma åt din tvätt och att ingen kan tvätta på annans tvättid.
Boka via mobiltelefon eller internet
En fördel och en ny möjlighet vi fått genom det elektroniska bokningssystemet är att utöver att boka/avboka
tvättider via boknings-/informationstavlan, kan boka eller avboka tvättider via en app i mobiltelefonen eller
via webbläsaren i din dator. Du hittar länkar till app och bokningssida på vår hemsida (www.fornfyndet.se)
under lås och bokning i menyn.
Entréer till trapphus och porttelefon
Samtliga entréer till våra sex trapphus har försetts med porttelefon, som också fungerar som lås för
entrédörrarna. Information om hur porttelefonen fungerar finns på vår hemisda (www.fornfyndet.se) under
lås och bokning i menyn.

Dörrtaggar
Varje lägenhet har försetts med tre dörrtaggar. Har du inte hämtat ut dina dörrtaggar än, kan du göra det
under ordinarie expeditionstid. Har ni behöv av fler dörrtaggar, kan du köpa fler dörrtaggar hos förvaltaren.
En lägenhet kan högst ha sex dörrtaggar. Dörrtaggarna är numrerade 1-6 och tillhör lägenheten, det innebär
att samtliga utkvitterade och tillköpta dörrtaggar ska lämnas över till den nya bostadsrättshavaren vid
försäljning.

Tider
¢

Expeditionstider
varje tisdag 16.00 – 17.00
varje torsdag 8.00 – 9.00

Expeditionslokalen, Gunnesbovägen 80

första onsdagen varje månad 17.00 – 19.00

Kontaktinformation
Felanmälan

www.bredablickforvaltning.se/felanmalan

010-551 73 00

Förvaltare
Styrelsen

e-postadress
forvaltare@fornfyndet.se
brf@fornfyndet.se

telefonnummer
010-551 73 01
010-551 73 02

Du hittar alltid uppdaterad kontaktinformation på vår hemsida www.fornfyndet.se
Du hittar alltid infobladen på vår hemsida www.fornfyndet.se
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