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Passage- och bokningssystem för BRF Fornfyndet 

Boka och avboka tid 
 
För att boka eller avboka tvättider eller fritidslokalen, loggar du in på ditt lägenhetskonto. Logga 
in kan du göra på våra informationstavlor i trapphusen, på din dator eller surfplatta eller från din 
smarta mobiltelefon (Android eller iPhone). 
 

Dator/surfplatta 
Surfa till https://fornfyndet.aptustotal.se/aptusportal 
När du kommer till inloggningssidan ska du ange användarnamn, vilket är 
detsamma som ditt lägenhetsnummer. Lägenhetsnumret kan du notera i 
rutan här till höger. 
 
Lösenordet har du själv valt när du kvitterade ut 
dörrtaggarna. 
 
När du loggat in kommer du till lägenhetsportalens 
startsida. För att boka eller avboka tvättstuga eller 
fritidslokal klickar du på BOKA i vänstermenyn. Du 
kommer då till bokningssidan. Här ser du alla dina 
aktiva bokningar, dina tidigare bokade tider, samt 
har möjlighet att göra nya bokningar. Från 

bokningssidan kan du lätt avboka en 
aktiv bokning genom att klicka på  AVBOKA  under bokningen i fråga. För att boka en 
ny tid klickar du på knappen NY BOKNING. När du ska boka en ny tid, får du först välja 
vilken kategori du vill boka. Därefter ska du välja vilken tvättstuga du vill boka. 
Därefter ska du välja viken dag och vilken 

tid du vill boka. Grön markering betyder ledig tid,  
medan grå markering betyder att tiden är upptagen. 

 

 
Klicka på den lediga tid du vill boka. När 
du får bekräftelsen, är tiden bokad. Du 
kan nu boka ännu en tid om du vill.  
 
Tänk på att du bara kan ha två aktiva bokningar i tvättstugorna 
samtidigt. Det vill säga, du kan boka tiden 17:00-19:00 och 19:00-
21:00, för att på så sätt ha en tvättid på 4 timmar. Givetvis kan du också boka två tider på olika 
dagar. När den ena bokningen är passerad (och inte längre aktiv) kan du boka en ny tid. Tänk på 
att din dörrtagg bara fungerar i den tvättstuga du bokat, inom den tid du bokat. Om du har 
bokat tvättid 17:00-19:00, så kommer du inte in i tvättstugan 16:59 och heller inte 19:01.  
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Mobiltelefon (Android/iPhone) 
Givetvis kan du följa instruktionen ovan och använda webbläsaren i din mobiltelefon 
för att logga in i lägenhetsportalen. Men det är enklare att använda appen Aptus Home 
för att komma åt portalen. Du kan hämta Aptus Home kostnadsfritt i Google Play 
respektive App Store. Du hittar appen i respektive app-butik med QR-koden under 
Aptus Home symbolen till höger. 
 
När appen är installerad på din mobiltelefon, följer du i huvudsak instruktionen på 
omstående sida. Du loggar in med dittlägenhetsnummer och lösenordet du valde när 
du kvitterade ut dörrtaggarna. Som URL ska du ange samma surf-adress som på omstående sida. 
Den huvudsakliga skillnaden mellan mobilappen och webbsidan är att i mobilappen gömmer sig 

vänstermenyn bakom  ≡ -knappen uppe till vänster och ny bokning-knappen är ett ⊕ uppe till 

höger när du klickat dig in på bokningssidan. 
 

Informationstavla 
Enklast av allt är att logga in på informationstavlorna i trapphusen. Det enda du gör är att du 
håller en av dina dörrtaggar mot dörrtagg-symbolen på informationstavlan. Du loggas 
automatiskt in. Därefter fungerar allt precis som om du loggat in på dator/surfplatta på andra 
sidan.  

Aptus Home 


