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Trivsel, ordning och reda. Det är ord  
som fastighetsägare runt om i landet tar 
i sin mun när de berättar om de fördelar 
de upplever med nBook elektroniska 
bokningstjänst för gemensamma tvätt-
stugor. Städningen sköts bättre och 
skadegörelsen minskar.
 De boende bokar enkelt sin tvättid  
via datorn, en smartphone eller direkt  
på bokningstavlan utanför tvättstugan. 

Under tvättiden är det endast den som 
har gjort bokningen som har tillträde till 
tvättstugan och eventuellt tillhörande 
torkrum med en egen digital nyckel.
 Som fastighetsägare kan du när som 
helst ta del av alla händelser och vet 
exakt vem som har använt tvättstugan 
vilken tid.

En mycket  
trevligare tvättstuga
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nBook elektronisk bokningstjänst

Alla trivs bättre i tvättstugan
Förutsättningarna för ett skapa en trivsam och rättvis miljö i tvättstugan 
har aldrig varit bättre. Upptäck nBook elektroniska bokningstjänst.

Ett prisvärt abonnemang

nBook är en tjänst som du abonnerar på. 
Du betalar en startavgift för utrustningen 
och därefter en avtalad månadsavgift. 

Abonnemanget innehåller en garanti för 
att utrustningen fungerar. Telefon-support 
finns tillgänglig dagtid på vardagar.

Tydlig och informationsrik händelselogg

Som fastighetsägare och administratör 
har du alltid tillgång till de aktiviteter som 
har skett i tvättstugan. Via internet kan du 
se gjorda bokningar, vem som har tagit sin 
tvättid i bruk och låst upp dörrarna samt 

exakt tidpunkt för när det skedde. Om 
någon boende till exempel klagar på dålig 
städning är det enkelt att kontrollera vem 
som är den skyldige.

Skräddarsys för varje behov

Tvättbokningssystemet är redan vid 
leverans skräddarsytt efter era egna 
behov. Flera dörrar, till exempel till både 
en tvättstuga och ett tillhörande torkrum, 

kan styras av samma elektroniska nyckel. 
Fastighetsägaren bestämmer själv vilka 
veckodagar och tidsperioder som ska vara 
möjliga att boka.

Ensamrätt till tvättstugan under bokad tid

Den som har bokat tvättstugan låser upp 
med hjälp av en så kallad tag, en plast-
bricka programmerad med användarupp-
gifter och kod. Ingen behöver längre vara 
orolig för att kläder ska försvinna eller 

att någon annan ska störa den tvätt som 
pågår. För dig som fastighetsägare betyder 
det dessutom att du alltid vet vem som har 
använt tvättstugan vid en viss tid.

  Vi har använt bokningstjänsten 
sedan 2011 och idag är 450 av våra 
lägenheter anslutna. Det är enkelt 
att boka både på internet och på 
tavlan vid tvättstugan. Våra boende 
är mycket nöjda! Bara den som har 
bokat tiden har tillträde till tvättstu-
gan. Stölder förekommer inte längre. 
Om någon tappar bort taggen är de 
enklare och billigare att ersätta än 
de traditionella bokningscylindrar vi 
använde tidigare

 
.

Johan Modin, förvaltare  
Forshagabostäder, Forshaga

netwing.se

  Det var tidigare oordning  
med alla cylindrar, det tvättades  
på andras tider och förekom stölder. 
Vissa städade inte ordentligt efter 
sig. Med nBook får vi en bra över-
sikt och vet alltid vem som har haft 
vilken tvättid. De boende kan känna 
sig säkra på att ingen annan brukar 
tvättstugan, intrång på någon  
annans tid har helt försvunnit

 
.

Ann-Katrin Karlsson, styrelseledamot  
Brf Kasernhöjden 13, Karlstad



Det är enkelt att boka…
Det ska vara enkelt att både boka och  
avboka en tvättid. Därför kan de boende 
välja det sätt som passar dem bäst .

Som vanligt på tavlan utanför tvättstugan 
eller via internet var de än befinner sig. 

På bokningstavlan utanför tvättstugan

Håll taggen (den elektroniska nyckeln) 
mot tavlan och lyssna efter ett pip. 

Välj vecka.

Gröna tider är lediga. Tryck på vald tvättdag 
tills rätt tidsperiod markeras med en blinkning.

Tryck på Boka. 
Klart!

… och enkelt att administrera!
Ni får full koll på allt som händer i och 
kring tvättstugan. En fil på internet sparar 
alla händelser både när det gäller bokning 

och vid dörren på tvättstugan. Ni ser vem 
som har tvättat och när.

netwing.se
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Via internet (dator eller smartphone)



•	 Ordning	och	reda	

•	 Uppmuntrar	till	bättre	städning

•	 Minskar	skadegörelsen

•	 Enkel	tvättbokning	 
– via internet eller bokningstavla

•	 Ger	ensamrätt	till	tvättstugan	 
under bokad tid

•	 Lätt	att	administrera

•	 Kan	installeras	av	elektriker

•	 Webbaserad	tjänst	 
– ingen server behövs

•	 Tydlig	och	informationsrik	 
händelselogg

•	 Prisvärt	 
– jämför oss gärna!

Skapa en trevligare miljö  
i fastighetens gemensamma 
tvättstuga med nBook – vår 
elektroniska bokningstjänst.

Kan installeras av elektriker

Bokningstavlan monteras av en behörig 
elinstallatör och kopplas upp mot internet. 
En enkel manual finns som vägledning. 

Dessutom finns tillgång till telefon- 
support om det skulle behövas.

Webbaserad tjänst – ingen server behövs

nBook administreras av fastighetsägaren 
via internet. Servern finns hos Netwing. 
Alla aktiviteter synkas mot varandra. En 

tvättid som bokas direkt på tavlan vid 
tvättstugan blir i samma stund blockerad 
för bokning via internet – och vice versa.

Kostnadsfördelning i tvättstugan

Oreda leder ofta till mer service och  
reparationer i tvättstugan. Detta kan  

vara en stor kostnad och här finns mycket 
pengar att spara.

Almars gård I Karlstad I Tel. 054-44 44 060 I info@netwing.se I www.netwing.se

  Nu är det ordning och reda i våra 
tvättstugor. Alla boende tvättar på 
bestämda tider och vi har koll på vem 
som varit där .
 Maud Carlsson, vicevärd  

Ringugnen AB, Arboga
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