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FÖRBEREDANDE INFORMATION ANGÅENDE NYTT SYSTEM 

FÖR PORTTELEFON & TVÄTTSTUGOR 
Inför driftstart av det nya systemet (1 oktober 2022) kommer alla lägenheter att få ett utskick med 

information om exakt hur man går tillväga vid bokningar och ändringar med det nya systemet. Vi vill 

dock redan nu gå ut med lite förberedande information för att göra övergången så smidig som 

möjlig. Om du känner dig osäker på hur det tekniska fungerar kommer styrelsen att vara behjälplig på 

kontorstiden för att visa hur man går tillväga. 

Med informationen som gick ut i våras fick varje lägenhet unika inloggningsuppgifter som används 

vid alla tre alternativ för ändring nedan. Om du mot förmodan skulle tappa bort dina 

inloggningsuppgifter kan du kontakta styrelsen via mejl eller via kontaktformuläret på hemsidan. 

PORTTELEFON 
I systemet kommer det att bli möjligt att själv ändra telefonnummer kopplat till porttelefonen. Detta 

kommer att kunna göras på tre olika sätt: 

 I appen Aptus Home 

 Via Aptus-portalen (https://langgatorna.amido.se/aptusportal) 

 I de nya Agera-tavlorna i trapphusen 

I dagsläget har Aptus en bugg i sitt system som gör att man inte kan ändra porttelefonnummer via 

Agera-tavlan. Vi meddelar så snart detta är åtgärdat.  

Tvättstuga 
Med vårt nya system görs bokning av tvättstugan via samma tre alternativ som ändringar av 

portelefonnummer – via appen, nätet (samma webbadress som ovan) eller Agera-tavlan. Systemet är 

redan nu öppet för bokningar för datum från den 1 oktober 2022 och framåt. Sista dag att boka via 

tvättlåstavlan är alltså den 30 september. 

Tvättintervallen kommer att vara desamma som tidigare i tvättstugan på 39:an. I 32:ans och 45:ans 

tvättstuga kommer man att kunna tvätta dygnet runt. Vid bokning bokas hela tvättstugan, från 

tvättidens start till 30 minuter efter tvättidens slut. Om du inte har påbörjat ditt tvättpass inom 30 

minuter avbokas bokningen automatiskt och blir tillgänglig för andra att boka. 

En nyhet är man kommer att kunna göra bokningar i vilken som helst av Jaktens tre olika tvättstugor, 

man är alltså inte låst till en enda tvättstuga som det är i dagsläget. 

https://langgatorna.amido.se/aptusportal

