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Bokningssystem
BRF Östersundshus 18 har ett elektroniskt bokningssystem som berör tvättstugorna,
gästrummet, samlingslokalen, gymmet och bastun. Det är en bokningstagg per lägenhet som
ingår. En instruktion som visar hur du bokar finns här nedan.

Tvättstugorna är gratis att boka, men de andra lokalerna är avgiftsbelagda.
•

Gästrum - 150:-/dygn

•

Samlingslokal – 150:- för 5 timmar, (12-17) 17-22)
200:- för 10 timmar, (12-22)
250:- för 24 timmar, (12-12)

•

Gym - 25:-/timme

•

Bastu+dusch - 25:-/timme

För de som vill träna mer frekvent finns ett alternativ om Gymabonnemang. Man betalar då
en fast avgift och kan träna obegränsat i en vald period. Då får man också en separat tagg
som man bokar gymmet med. Kontakta Ulf Jacobsson i styrelsen om detta är intressant.

Samtliga avgifter debiteras via hyresavierna och kommer vanligtvis inom nästkommande
kvartal.

Vid borttappad tagg/beställning av extra tagg, kontakta Marklunds Service.
Skicka ett mejl till peter.eriksson@marklunds.se . Uppge namn, adress,
lägenhetsnummer samt om det är en extra tagg eller en ny tagg du önskar.
(Riksbyggens egna nummer, ej lantmäterinumret). Vid borttappad tagg
skall även taggens färg uppges, så att den kan spärras och göras obrukbar.
OBS! Det kostar 200:- att få en ny/extra tagg.

För de som vill går det att boka tvättstugan via webben. Gå till
www.ostersundshus18.se , godkänn föreningens regler så kommer du till
inloggningssidan. Inloggningsuppgifterna är bifogade i samma kuvert som
taggen. Fyll i ditt ”Webbokning Inlogg” som namn, och ditt ”Weblösen” som
lösenord.
Vill man inte boka via webben kan bokning göras i någon av föreningens bokningstavlor
(sitter en i varje tvättstuga).

Instruktion
Så här bokar du:
•

Logga in på tavlan genom att lägga taggen mot
taggsymbolen som finns i tavlans nedre högra hörn.

•

Markera ditt val, t.ex. ”Boka”, med pilarna och tryck ”OK”.

•

Välj vad du vill boka.

•

Välj datum och tid med pilarna, tryck ”OK” när du har
markerat önskat pass.

KLART!
När du kommer för att använda ditt tvättpass lägger du taggen mot taggsymbolen i
bokningstavlans nedre högra hörn. Då aktiveras ditt tvättpass och dörren öppnas.
Det är bara du som kan komma in på din bokade tid.
Vissa bokningsobjekt som är belägna långt ifrån bokningstavlan har en egen läsare vid
dörren. Då lägger du taggen mot läsaren istället.

Regler i tvättstugan
•

Max 10 bokningar/månad.

•

Max 2 samtidiga bokningar.

•

Kommer man ej till sitt tvättpass inom 60 min, kan det bokas av annan boende.

•

Det är tillåtet att komma in 30 min innan tvättpasset, förutsatt att tvättpasset innan
ditt inte är uppbokat.

•

Passage tillåts 60 min efter avslutat pass, förutsatt att nästkommande pass inte är
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