
Boka tid via dator, surfplatta 
eller smartphone       sid 1.

Via din internetuppkopplade dator, surfplatta eller 
smartphone skriver du in följande länk: 
https://brfvarregnet.aptustotal.se/AptusPortal

OBS det är noga att länken skrivs in korrekt. Skicka e-post 
till info@varregnet.se skriv att du önskar få en länk till 
systemet för tvättbokning. Du får då en länk som du kan 
klicka på. 

1. Den sida du kommer till ser ut så här:

Användarnamn för din lägenhet består av 
gatunummer och liten bokstav för 
trappuppgången, samt lägenhetsnummer. 

Exempel: 18a1701 eller 4b1602    
(obs just dessa exempel finns inte i verkligheten. Var noga med att du 
skriver det som gäller för just din lägenhet)

Lösenord: 12345
Lösenordet är idag samma för alla lägenheter. 
När du väl loggat in kan du byta lösenord. 

Klicka på ”logga in”

Får du bekymmer med din bokning – kontakta vicevärden via telefon 0768-60 04 49 eller 
fastighetsskötarna på  0733-32 30 70  eller 0709-90 58 73

SPARA eller BOKMÄRK sidan i dina 
favoriter så blir det lättare nästa gång du 

ska logga in.!

https://brfvarregnet.aptustotal.se/AptusPortal
mailto:info@varregnet.se


2. Du är nu inloggad på din lägenhets sida
Klicka på ordet BOKA

3. Här ser du eventuella bokningar som 
du redan gjort. 

Vill du boka en ny tid pekar du på/rör 
du vid figuren +

Ny bokn
ing

4. Klicka för att boka TVÄTT

5. Klicka på den tvättstuga du önskar boka
Virvelvinden = Tvättstugorna 
Sunnanväg 18

Vårsolen = tvättstugorna 
Vårvädersvägen 4

Tvättstuga 4 är alltid mattvätt

6. Här ser du vilka dagar där det finns 
lediga tider. Klicka på den dag du vill 
boka. 

Observera! Högst upp till vänster ser du 
vilken tvättstuga du håller på att boka!!
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7. Här ser du vilka tider (grön 
bakgrund) som är lediga i aktuell 
tvättstuga. Klicka på den tid du 
vill boka. 

Tider med svart bakgrund = du 
har redan bokat tiden.

Tider med grå bakgrund = tiden 
är ej bokningsbar eller någon 
annan har bokat tiden

Önskar du fler möjliga dagar klockar du 
på pilarna till vänster eller höger.

Önskar du 
tidigare/ 
senare tider 
- dra bilden 
nedåt/uppåt

8. När du klickat på en tid får du 
en bekräftelse. Klicka på ordet 
STÄNG

9. Det pass du bokat har nu svart 
bakgrund. Vill du ha ytterligare en tid 
klickar du t.ex. på nästföljande klockslag 
och gör om proceduren. 

10. OM du ångrat dig och vill avboka. 
Klickar du på den svarta rutan igen och får 
möjlighet att avbryta (=behålla tiden) eller 
avboka. Vid avbokning får du bekräftelse 
på att tiden är avbokad. Klicka på stäng 
och boka eventuell ny tid.  

Glöm inte logga ut!

Får du bekymmer med din bokning – kontakta vicevärden via telefon 0768-60 04 49 eller 
fastighetsskötarna på  0733-32 30 70  eller 0709-90 58 73

Du kan bara boka tid 
inom de närmsta fyra 
veckorna


