
Digitalt bokningssystem 

Som tidigare aviserat har styrelsen beslutat att införa ett digitalt bokningssystem för föreningslokalen 

med ambition och förhoppning om att förenkla och framtidssäkra bokningsförfarandet för oss 

medlemmar. Dessa bokningar sköts idag via papperskalendern i mangelrummet i tvättstugan. 

I och med detta utskick så startar en testperiod där du som medlem uppmanas testa systemet och 

rapportera till styrelsen om du stöter på några problem. OBSERVERA ATT FAKTISKA BOKNINGAR 

FORTFARANDE GÖRS PÅ PAPPERSKALENDERN I TVÄTTSTUGAN. Testbokningar i det digitala 

systemet gäller alltså inte som riktiga bokningar.  

Under denna testperiod kommer du som medlem att kunna testa systemet, dels genom att logga in 

via en hemsida och dels genom att använda din nyckeltagg vid den digitala bokningsskärmen i 

tvättstugan. Tanken är att testet ska pågå fram till årsskiftet och om det faller väl ut så hoppas vi gå 

över till digitalt efter det. 

Varje lägenhet ska ha fått en nyckeltagg och ett informationsblad i samband med detta utskick. Din 

lägenhet har ett inlogg till bokningshemsidan (OBS inte samma som föreningens hemsida) som består 

utav adress, namn och lösenord. Ert lösenord är det lägenhetsnummer som lantmäteriet har 

utfärdat, se anslagstavlan i din trappuppgång om du är osäker på vilket nummer du har. Det är viktigt 

att du skriver adress och namn på rätt sätt, se exempel nedan: 

Testbokningar görs på: www.boenderegistret.se/bv 

Adress: Hjorthagsgatan 8b 

Namn: Oskar Wersäll 

Lösenord: 1101 

Det första du ska göra när du loggat in är att byta till ett eget lösenord. Detta gör du via menyn 

inställningar på vänster sida när du loggat in. 

Det kommer också sitta en användarguide bredvid den digitala bokningsskärmen som förklarar hur 

du bokar via skärmen. Vi uppmanar också medlemmar som känner sig osäkra på hur 

bokningsskärmen fungerar att kontakta styrelsen, antingen via mail, telefon eller i samband med 

höstens medlemsmöte för att kunna få hjälp med skärmen. 

Denna information och användarguider kommer också finnas på föreningens hemsida och 

facebookgrupp. 

Har du några frågor eller om du stöter på problem så hör av dig till styrelsen på 

styrelsen@brf2rumsstandard.se eller lägg en lapp i vår brevlåda på Hjorthagsgatan 8a. Du kan också 

höra av dig direkt till Oskar Wersäll, Ted Berg eller Sarah Blichfeldt, våra kontaktuppgifter står på 

anslagstavlan i din trappuppgång och på hemsidan. 

Er styrelse 


