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NYTT SYSTEM FÖR PORTTELEFON OCH TVÄTTSTUGOR 
Den 1 oktober driftssätts det nya systemet för tvättstugor och porttelefoner. Du bokar/ändrar 

antingen via appen Aptus Home, Aptus-portalen på nätet eller via Agera-tavlan i entréerna. 

Inloggning via appen eller Aptus-portalen 

För att logga in i appen eller Aptus-portalen använder du de inloggningsuppgifter som skickades ut 

med informationen i våras och som består av ditt lägenhetsnummer (Jaktens, ej Lantmäteriets) samt 

ett unikt lösenord. 

Du kan ändra lösenord inne i appen eller i Aptusportalen (du måste dock veta ditt nuvarande 

lösenord för att kunna ändra till ett annat lösenord). Under INSTÄLLNINGAR/E-POST kan du ange en 

e-postadress dit lösenordet kan skickas om du har glömt det. 

Webbadress till Aptusportalen: langgatorna.amido.se/aptusportal 

Appen Aptus Home laddas ner från App Store eller Google Play. 

Inloggning via Agera-tavlan 

Om du vill använda Agera-tavlan i entréerna loggar du in genom att hålla din tagg/passerbricka 

framför nyckelsymbolen längst ner på skärmen. 

 

OBS! För närvarande har Aptus en bugg i sitt system som gör att det inte finns något tangentbord 

tillgängligt i Agera-tavlan och därför kan man inte ange sin e-postadress via tavlan och inte heller 

ändra lösenord eller porttelefonnummer. Vi återkommer när detta är åtgärdat. 

 

  

langgatorna.amido.se/aptusportal
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Så här bokar du tid i tvättstugan 

Välj alternativet BOKA i menyn till vänster och klicka sedan på plustecknet ovanför texten Ny 

bokning. 

 

 

I rutan som kommer upp klickar/trycker du på pilen till höger i fältet TVÄTT. 

 

I rutan som kommer upp kan du antingen välja första lediga tid i samtliga av Jaktens tvättstugor, eller 

så väljer du den tvättstuga du vill tvätta i. Klicka på pilen längst till höger för det alternativ du väljer. 

 

Väljer du en specifik tvättstuga kommer du till en vy med en 5-veckorsöversikt där du väljer vilken 

dag du vill tvätta – grön färg på stapeln anger att det finns lediga tvättider att tillgå den den specifika 

dagen. Klicka på den dubbelsidiga pilen längst ner till höger i vyn för att bläddra framåt till 

kommande veckor. 

När du har valt dag visas alla tvättpass – lediga tider är gröna och uppbokade tider är grå. Klicka på 

plustecknet på den tid du vill boka.  

Du kan bara ha en bokad tid åt gången, det går alltså inte att boka flera tider samtidigt. 
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Så här ändrar du telefonnummer kopplat till porttelefonen 

För att ändra telefunnumret kopplat till porttelefonen väljer du INSTÄLLNINGAR i menyn till vänster 

och klickar/trycker sedan på ÄNDRA under bilden för porttelefon.  

 

Skriv in telefonnumret i fältet för telefonnummer och klicka/tryck sedan på SPARA. 

Som standard är det ett (1) telefonnummer som är kopplat till porttelefonen. Kontakta styrelsen om 

du vill ha ytterligare ett telefonnummer tillagt. Max 2 telefonnummer kan vara kopplade till 

porttelefonen.  

QR-koder Aptus Home 

   

 

    

 

 

 

QR-kod Aptusportalen 

 

 

 

 

 

Om du känner dig osäker och behöver hjälp så är styrelsen behjälplig med att visa hur man gör. Det 

är bara att komma ner på kontorstiden! 


