Spånga 2013-10-06

Utdelas
Ert tillfälliga lösenord är 2335

Viktig information ang. nya tvättstugor
Här följer information om de nya tvättstugor som nu byggs inom brf Fyrskeppet. Efter
invigningen av de nya tvättstugorna kommer de gamla tvättstugorna att tömmas och frigöras för
annan användning. Spara denna information, förslagsvis i basinformationspärmen!
Tvättstugornas placering och bestyckning
De nya tvättstugorna är placerade enligt nedan,
Fyrskeppsvägen 31-33, egen ingång utifrån. Denna tvättstuga är utrustad med grovtvättmaskin.
Fyrskeppsvägen 30, ingång från gavel
Fyrskeppsvägen 52, ingång från gavel. Denna tvättstuga är utrustad med grovtvättmaskin.
Fyrskeppsvägen 78-80, ingång via källare
Alla boende inom brf Fyrskeppet kan nyttja alla fyra nya tvättstugor.
Tvätt- och öppettider
Tvättstugorna är öppna kl. 07.00 – 22-00 alla dagar, och öppettiderna är fördelade över följande
tvättpass:
07.00 – 10.00
10.00 – 13.00
13.00 – 16.00
16.00 – 19.00
19.00 – 22.00
Varje tvättpass har rätt till s.k. eftersläp för torkning. Detta innebär att bokare av varje pass har
rätt till att komma in i tvättstugan i 30 minuter efter avslutat pass för torkning.
Skötsel och städning
Instruktioner för användningen av maskinparken återfinns i varje tvättstuga.
Utöver detta vill vi här påminna om att det inte är tillåtet att färga eller bleka textilier i
föreningens tvättmaskiner.
Det är varje boendes uppgift att efter avslutat pass städa tvättstugan:
 Torka av maskiner och bord
 Göra rent torktumlarens filter
 Göra rent tvättmaskinernas tvätt- och sköljmedelsfack
 Sopa och vid behov våttorka golvet
Lämna tvättstugan i det skick du själv önskar finna den.
Observera att du själv ansvarar för skador på maskiner och övrig utrustning som orsakats av
vårdslöshet eller att instruktioner inte följs.
Felanmälan
Trasiga maskiner och andra fel i tvättstugorna felanmäls till T & T Förvaltnings AB, via telefon
eller webben; 08-562 559 60 alt. www.ttf.se/felanmalan
För att reparation ska ske så snabbt som möjligt, vänligen uppge ev. felkoder som visas på
maskinerna vid felanmälan.
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Bokning
Bokning kan ske på tre sätt:
Bokning direkt på bokningstavlorna som sitter i anslutning till varje tvättstuga, se instruktion på
sida tre i detta informationsbrev, eller i anslutning till bokningstavlorna. (Det går alltid att med
hjälp av nyckelbrickan ta sig till utrymmet där bokningstavlorna sitter)
Bokning via webben sker genom att logga in i systemet via nedanstående länk
http://fyrskeppet.jhsupport.se/m5webbokning/
Inloggningsuppgifterna utgörs av ert niosiffriga lägenhetsnummer samt personlig kod.
Alla lägenheter har tilldelats ett lösenord. Det är viktigt att alla boende byter lösenordet i
samband med första inloggningen! Ert tillfälliga lösenord, som används vid första
inloggningen, framgår på förstasidan av detta informationsbrev
I webbokningen kan du förutom att boka och avboka tvättider även se dina bokningar, se aktuell
status för tvättstugorna, byta lösenord och kontaktuppgifter samt addera påminnelser.
Instruktion för byte av lösenord finner du på sida fyra i detta informationsbrev.
Bokning via applikation till smartphone Systemet är förberett för bokning via applikation som
finns tillgänglig för smartphone; iPhone/Android.
Applikation som skall användas är ”Electrolux Vision mobile” vilken finns att ladda ned
kostnadsfritt.
Du loggar in i applikationen på samma sätt som till webbokningen, och behöver vid första
inloggningen ange samma adressträng som används för att logga in i webbokningen:
http://fyrskeppet.jhsupport.se/m5webbokning/
Du anger sedan ditt niosiffriga lägenhetsnummer samt ditt personliga lösenord. (Ändra först ditt
lösenord enligt instruktionen på sida fem)
Det finns ytterligare ett sätt att använda applikationen, genom att använda QR-koden som
återfinns på webbokningssidan. Instruktion för hur detta sker finner du på sidorna sex och sju i
detta informationsbrev.
Generella bokningsregler
 Bokat pass avbokas om den boende som bokat passet inte har tagit tvättstugan i anspråk
efter 30 minuter.
 Högst åtta pass per månad kan bokas per lägenhet, och högst ett pass/gång. Det går
alltså inte att boka två pass som ligger efter varandra.
 30 minuter efter avslutat pass slutar nyckelbrickan att fungera i dörren till tvättstugan.
Gemensamt för alla tre bokningssätt är att det niosiffriga lägenhetsnumret skall användas. Detta
lägenhetsnummer utgörs av en gemensam nummerföljd (303200) vilken följs av ert
lägenhetsnummer. Exempelvis lgh. 1 har niosiffrigt lgh. nummer 303200001 och lgh. 240 har
niosiffrigt lgh. nummer 303200240.
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Instruktion för byte av lösenord
Öppna en valfri webbläsare och skriv in: http://fyrskeppet.jhsupport.se/m5webbokning/
i adressfältet.
Logga in genom att skriva in ditt niosiffriga lägenhetsnummer i fältet för ”Namn” och lösenordet
du blivit tilldelad i fältet för ”Lösenord”.
För att ändra lösenordet, klicka på fliken ”Inställningar” i menyraden ovantill.

Klicka på ”Ändra”

Bocka i ”Ändra Lösenord”
Skriv in ett valfritt fyrsiffrigt lösenord. Enbart siffror 0-9 kan användas. Det nya lösenordet måste
skrivas in i båda fälten som heter ”Lösenord”.
Klicka på spara.
Nu är ändringen av lösenord klar.
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Instruktion för bokning via applikation med QR-kod

Logga in genom att skriva in ditt niosiffriga lägenhetsnummer i fältet för ”Namn” och lösenordet
du ändrat till ett personligt, i fältet för ”Lösenord”.

Välj vilken tvättstuga du vill boka i
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Klicka på ”Min Sida” i menyraden så får du upp ovanstående bild
Klicka på ”Använd mobilen för att boka”

Skanna QR koden i applikationen Electrolux Vision Mobile.
När du har skannat QR koden så kommer du automatiskt loggas in på webbokningen i
applikationen.
Efter att du har gjort detta första gången kommer din mobiltelefon fortsätta vara inloggad med
dina uppgifter.
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