
 

 
 

 

 

FAQ – bricka för öppning av portar och bokning av tvättstuga 
 

Var skaffar jag en bricka? 

Anmäl till styrelsen brfadmin@skytten3.se eller genom att lämna en ifylld blankett som delats till 

boende. Om du inte har lämnat information, gör det snarast! 

 

Hur många brickor får varje medlem? 

Antalet brickor per hushåll är baserat på antal rum i lägenheten; 

1–2 rok = 2 brickor 

3 rok = 3 brickor 

4–5 rok = 4 brickor 

 

Kan andra använda min bricka? 

Brickorna är personligt registrerade och avser varje enskild lägenhet. Det är du som brf- 

innehavare som har ansvar för alla brickor i ditt hushåll.  

 

Kan jag skaffa flera brickor? 

Anmäl till styrelsen brfadmin@skytten3.se. Varje extra bricka kostar 200 kr och betalas av 

medlemmen. 

 

Vad gör jag om jag tappar bort min bricka? 

Anmäl till styrelsen brfadmin@skytten3.se. Den nya brickan kostar 200 kr och betalas av 

medlemmen. 

 

Hur aktiverar jag min bricka? 

Brickan aktiveras mot kodlåset/brickläsaren vid varje port. Lägg brickan mot avläsaren och följ 

anvisningar på skärmen för att ange en ny pinkod. Pinkoden väljer du.  

 

Vilka tider gäller portkoden/brickan? 

Portkoden och brickan gäller mellan 06.00 – 22.00. 

Portkoden är spärrad mellan 22.00 -06.00 och då kan porten öppnas med brickan + pinkod eller 

nyckeln.  

 

Vad gör jag med brickan när jag säljer min lägenhet? 

Brickan har samma funktion som nycklar och skall överlämnas till köparen. I annat fall får 

köparen stå för kostnaden för nya brickor.  
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FAQ – bokning av tvättid 
När kan jag boka på bokningstavlan? 

Bokningstavlan aktiveras den 1:a juni.   

 

Vilka tider kan jag boka? 

07:00 – 12:00 

12:00 – 17:00 

17:00 – 21:00 

21:00 – 24:00 

 

Kan jag boka flera tider samtidigt? 

Du kan boka två tider under samma vecka men inte ha flera än två bokning samtidigt. 

 

Hur bokar jag? 

Du aktiverar bokningstavlan genom att trycka brickan mot skärmen. Tavlan visar lediga tider i 

tvättstugan. Välja tid genom att trycka på önskad tid på tavlan.  

 

Hur bokar jag av?  

Lägg brickan mot tavlan och boka av tiden.  

 

Kan jag ta en annans tid? 

Respektera tvättiderna. Tvättiden kan övertas av annan om du inte tagit tiden i bruk inom 30 

minuter från passets början. 

 

Information på tavlan 

Tavlan visar bokade tider och vilka som har bokat. Detta gör det möjligt att identifiera respektive 

bokad tid om det skulle uppstå problem med maskiner, städning etc.    

 

Finns det mera regler i tvättstugan?  

När du har tvättat klart ta bort ludd ur torktumlaren, tvättmedelsrester ur luckorna och städa efter 

dig. Vårt städföretag torkar ytor och golv enligt ett schema. Det är viktigt att varje person som 

använder tvättstugan ser till att allt fungerar som det skall för nästa person som skall tvätta. Läs 

vilka regler som gäller städning och övrigt:  

https://www.skytten3.se/gemensamt/tvattstugan/ 
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