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Tvättstugor 
Tvättstugor är belägna i husens gatuplan. Tvättiden är uppdelad i fyra pass;  
07.00 – 11.00, 11.00 – 15.00, 15.00 – 19.00 samt 19.00 – 23.00. 
 

Tvättstugorna får endast användas för hushållstvätt och endast nyttjas av de boende i föreningen på 
ovan angivna tider. Tvättstugorna kan bokas på tre olika sätt: 
 
A Via hemsidan www.vikingen.org eller http://husby.bokatvatt.se/ 
B Via iphone eller Android 
C Bokningstavla i grovtvättstugan. 
 
Tänk på att du enbart kommer in i den fintvättstuga du bokat, och den tid du bokat. Om du bokat 
tvättpasset 07.00-11.00 kommer du inte in i tvättstugan före 07.00. Däremot kommer du in fram till 
11.30 för att kunna hämta din tvätt. Du måste påbörja ditt tvättpass inom 30 minuter in på passet 
genom att öppna stugan med din röda tagg. Om du inte öppnat stugan inom 30 minuter återgår ditt 
tvättpass som ledigt och någon annan kan boka det. Du kan maximalt använda tvättstugan två gånger 
per vecka. 
 
A Via föreningen hemsida 

 
Logga in med ditt användarnamn och lösenord som du kan beställa från Spetsudden felanmälan 08-22 
04 44 eller epost till info@spetsudden.se   
 
Du kommer till en inloggningsruta där du skriver in ditt användarnamn och lösenord. Du har nu kommit 
till bokningsbilden. Bokningsbilden består av kolumner och rader där varje kolumn är en dag och varje 
rad ett pass, se bilden ovan. 
 
Välj fintvätt eller grovtvätt. Väljer du fintvätt, så kommer du också att få välja vilken fintvättstuga du 
vill boka. Klicka på fliken för den fintvättstuga du vill boka. Det kan finnas upp till fyra flikar.  
 
Bokning, leta rätt på ett ledigt pass i kalenderbilden symboliseras av        och klicka på detta. 
Bokningen bekräftas genom att symbolen visas istället. 

http://www.vikingen.org/
http://husby.bokatvatt.se/
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Om du skall boka annan tid än innevarande vecka, klicka på 'Nästa vecka', så bläddrar du en vecka i 
taget. 
 
Avboka, om du ändrar dig så sker avbokning genom att du klickar på   . Denna växlar då åter till   
 
Visa/avboka, detta val ger dig en lista på pass som du bokat, och om du vill kan du avboka. Listan visar 
dessutom pass för tider som redan passerats så att du kan få en översikt på alla pass du utnyttjat för 
innevarande period. 
 
Teckenförklaring 

Passet är upptaget. Någon annan har bokat detta. 
Passet är ej bokningsbart. Kan bero på att tiden passerats eller att passet är reserverat. 

 
 
B Via iphone eller Android 

 
För att boka via din smartphone måste du ladda ned appen i App store eller Android market. Appen 
heter ”Bokning” och tillhandahålls av Aptus Elektronik AB. Appen är kostnadsfri.  
 
För att kunna lägga upp din bokning behövs ett användar-id vilket du kan beställa från Spetsudden 
felanmälan 08-22 04 44 eller epost till info@spetsudden.se  Det är samma som för bokning via webben. 
 
I datumzonen kan du välja datum och tid och sedan välja boka pass. Du kan även se aktuella 
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C Bokning via bokningstavlan 

 

 
 
Bokning sker på en elektronisk bokningstvala som finns i grovtvättstugan på din gård. 
(stavangergatan 4-14 bokar på Stavangergatan 34). 
 

 Lägg din röda tagg mot tavlan (vid blå pilen på bilden ovan) 

 Bläddra med pilarna och välj ett ledigt tvättpass. 

 Bekräfta bokningen med JA och tryck på den gröna knappen. 

 Du har nu bokat tvättpasset 

Den dag och tid du bokat tvätt passet kan du komma in i fintvättstugan med din röda tagg.  Obs, du 
måste väja vilken tvättstuga du vill boka. 
 
För att boka ett tvättpass på tavlan måste du ha en röd nyckeltagg.  Om bokad tid inte används inom 
30 minuter har annan rätt att utnyttja tiden. 
 
Vid användandet av maskiner och andra hjälpmedel som står till förfogande är det var och ens 
skyldighet, som nyttjar tvättstugan, att noga följa gällande bruksanvisningar och skötselföreskrifter så 
att onödiga skadegörelser undviks samt att noggrant städa och göra rent efter sig.  
 

Grovtvätt 
Inom föreningens område finns 3 stycken Grovtvättstugor, Lofotengatan 13, Narviksgatan 15 
och Stavangergatan 34. Grovtvättstugorna är avsedda för grövre textilier som mattor och filtar m.m. 
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