MYCKET VIKTIG INFORMATION – SPARA DENNA INFORMATION
1 november 2016 inför vi ett nytt passersystem och system för att boka tvättider och för att boka vår
lokal/övernattningslägenhet.
Inpassering i portar och förråd
Nuvarande portkod fungerar fram t o m den 31 oktober och även befintliga nycklar.
1 november 2016 byter vi ut samtliga låscylindrar varför endast brickan fungerar från 1 november, d
v s inte kod eller nyckel.
För hantering av porttelefonen hänvisar vi till utdelad information ”Instruktion porttelefon”, finns
även att hämta på vår hemsida www.brfekern.se
Tvättstugan
Bokningar fram t o m 31 oktober sker som tidigare via låstavlan inne i tvättstugan.
Från och med måndag 17 oktober kan du boka tider i det nya bokningssystemet för tider från 1/11
och framåt. Återigen, tider fram till 31/10 bokas som tidigare, via låstavlan inne i tvättstugan.
Tidigare bokningar avseende tvättider från 1 november och framåt gjorda med de gamla tvättlåsen
gäller inte. Du måste själv lägga över dina bokade tider till det nya systemet avseende tvättider från 1
november och framåt.
OBS, det är endast bricka nr 1 och 2 som kan användas för att öppna tvättstugan samt vid bokning
direkt via bokningstavlan utanför tvättstugan.
Dina inloggningsuppgifter till webben och appen är:
‐ Namn: ekeXX där XX ska ersättas med ditt lägenhetsnummer (OBS endast 2 siffror).
‐ Lösenord: 123456 så ändra det så fort du har loggat in till något du finner lämpligt.
Bokning av tvättstugan från 1 november kan ske på 3 olika sätt
1. Via app i mobiltelefon, sök på ”Electrolux” och välj den som heter ”Electrolux Vision MOBILE”, se
bild 1. Tips, använd QCR koden så får du alla nödvändiga inställningar direkt.
Detaljerade instruktioner för användning kommer finnas att hämta på vår webbsida
www.brfekern.se

Bild 1: App för tvättstugebokning
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2. Via webben på adressen http://rco.sakerhetsintegrering.se/ekern/webbokning/ se bild 2.
Detaljerade instruktioner för användning kommer finnas att hämta på vår webbsida
www.brfekern.se

Bild 2: Bokning via webben

3. Direkt på bokningstavlan till höger om tvättstugedörren – OBS ej svepskärm utan man ska
använda knapparna längst ned för navigation på skärmen. Kräver att man har med sig sin bricka
nr 1 eller nr 2.
Tavlan sitter till höger om dörren till tvättstugan.
Regelverket för tvättider och användningen av tvättstugan är i princip samma som tidigare d v s:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Det finns 2 tvättgrupper att välja bland och du kan välja vilken grupp du önskar boka.
Du kan inte boka grovtvättmaskinen separat i systemet utan den hanteras enligt tidigare regelverk
5 minuter före bokad tid kan du komma in i tvättstugan
1 timme efter bokad tid kan du komma in för att hantera torkning av tvätt
Det är endast bricka 1 och 2 som ger behörighet till tvättstugan och bokningen av tvättider direkt i tavlan.
Detta för att minimera felaktig användning av brickorna.
3 timmar per tvättgrupp i de två första passen (07.00 – 10.00, 10.00 – 13.00), 4 timmar i de två sista passen
(13.00 – 17.00, 17.00 – 21.00)
30 min efter påbörjad tid som ej tagits i bruk släpps tiden
Man bokar 1 tvättid i taget, efter bokad tvättid är klar kan man boka nästa tvättillfälle
Max 8 tvättillfällen per månad

Lokalen/Övernattningslägenheten
Det är samma principer som gäller för bokning av lokal/övernattningslägenhet som för tvättstugan.
Vi behåller samma regelverk som tidigare gällt för bokning av lokalen och dess nyttjande. När din
bokade tid börjar gälla använder du din låsbricka för att komma in i lokalen.
OBS, det är endast bricka nr 1 och 2 som kan användas för att öppna
lokalen/övernattningslägenheten.
En förändring från tidigare regelverk är att du max kan boka 3 tillfällen åt gången, t ex 3 dagar efter
varandra eller 1 dag i taget vid 3 olika tillfällen. Det är först när dina 3 bokningar är använda som du
kan boka nya tider.
Vid frågor hänvisar vi er till vår förvaltare Valvet
Vänliga hälsningar
Styrelsen i brf Ekern
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