LYCKSELE BOSTÄDER AB

Tvättstugeinformation
Tvättstugan på området har digitaltvättstugebokning med passagekontroll. För att få
tillträde till tvättstugan krävs att man har en bokad tid, bokning sker på trapphustavla eller
via Internet (se instruktioner på mittuppslaget).
Endast den som har bokat tvättpasset har tillgång till tvättstugan under tvättpassets tid.
I Bokningssystemet kan man göra flera samtida bokningar av tvättstugan.
Vi har ett mjukt vatten i Lycksele vilket innebär att man inte behöver överdosera
mängden tvättmedel för att få rent. Du sparar både pengar och miljö.
Tvättstugeregler
Efter avslutat pass ska:
•

Samtliga maskiner vara tömda

•

Tvättmedels– och sköljmedelsfack rengöras (visa hänsyn till allergiker)

•

Luddfilter till torktumlaren rengöras

•

Tvättstugan med tillhörande utrymmen städas

SERVICEANMÄLAN

Serviceanmälan på tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, bokningstavla mm görs på Mina
sidor på www.lyckselebostader.se
Kontakta oss på tel 0950-169 42 för mer information

LYCKSELE BOSTÄDER AB
Storgatan 21
921 81 LYCKSELE

Telefon: 0950-169 40

www.lyckselebostader.se

E-post: info@lyckselebostader.se

Bokning av tvättpass på bokningstavla
Placera taggen mot läsaren på tavlan.

Bilden växlar då från trapphusinformationen till tvättstugebokning. I kalendern väljer du vilken
dag och vilket pass du vill boka, lediga pass markeras med siffror och bokade pass med 0.
För att boka pass kommande veckor klickar man på nästa vecka. När du bestämt vilken dag
och vilket pass du vill boka, klickar du på passet.

Då kommer en ruta upp med information
om passet (tid, datum och vilken tvättstuga det
gäller). Klicka på Ledig/boka för att bekräfta
din bokning.

Nere till höger under kalendern kommer då passet upp i listan över aktuella bokningar och
då är bokningen färdig.

För att avboka ett pass klickar du på soptunnan bredvid passet i listan aktuella bokningar
Meddelande till Lybo kan lämnas via meddelandefunktionen på tavlan.
Är man osäker över tavlans funktion finns en hjälpknapp med information.
Man kan ställa in tavlan på tre olika språk: Svenska, engelska och finska.

Bokning av tvättpass via Internet
Öppna en webbläsare (tex Internet Explorer) och gå in på www.lyckselebostader.se
Tvättstugebokningen hittar du under ”Våra Hyresgäster”
Skriv in ditt användarnamn och lösenord. Tryck på Login. Välj sedan Tvättstuga.

Välj sedan den tvättstuga du vill boka.

Klicka på den dag du vill tvätta och sedan på boka, då ändrar passet färg från grönt till rött
samt texten Ledig ändras till Egen.

Avbokning av pass gör man under visa mina bokningar, markera det pass du vill avboka och
klicka på ”Radera bokningen 2013-04-22 08:00—12:00”

Information om hantering av personuppgifter
När du använder den elektroniska brickan (”taggen”) registreras uppgiften i en logg. En person
på Lycksele Bostäder har tillgång till dessa uppgifter. Loggarna används endast för systemunderhåll
och säkerställande av driftsäkerhet.
De loggar som skapas rensas automatiskt och uppgifterna finns högst 4 dagar.

Att tvätta är ett ”rent” nöje

