
        Brf Svea Ett den 20 augusti 2020 
 

 
 

Hej medlemmar! 
 

Nu är bokningstavlan på Karlslundsvägen 9 igång. Använd denna för att boka bastu och grovtvätt. 
Man kan även boka via webben och via en app. För att använda appen måste man först logga in på 
webben. Gör så här: 

1. Ladda ner appen Electrolux Vision MOBILE i appbutiken 
2. Gå till sveaett.dyndns.org/m5webbokning i en webbläsare 
3. Logga in med ditt tresiffriga lägenhetsnummer som användarnamn, och lösenordet 1234 
4. När du är inloggad klickar du på texten ”Använd mobilen för att boka” längst ner på sidan 
5. Öppna appen på mobilen, välj ”Skanna QR-kod” och skanna QR-koden som visas på 

webbsidan 
6. Byt lösenord på webben under ”Inställningar”, knappen ”Ändra”. Du kan behöva logga ut och 

sedan in igen för att knappen ska dyka upp 

Kom ihåg att avboka det du inte tänker använda, och att tvättstugedörren från och med nu ska vara 
stängd. 

 

 

The booking panel on Karlslundsvägen 9 is now operational. Use this to book the sauna and the 
laundry room. You can also book via the website or the app. To use the app, you must first log in on 
the website. Do as follows: 

1. Download the app Electrolux Vision MOBILE from the app store 
2. Go to sveaett.dyndns.org/m5webbokning in a browser 
3. Log in with your apartment number (3 digits) as your user name, and the password is 1234 
4. When logged in, click on the text ”Använd mobilen för att boka” at the bottom of the page 
5. Open the app on your mobile, choose ”Skanna QR-kod” and scan the QR code shown on the 

web page 
6. Change the password on the website under ”Inställningar”, the button ”Ändra”. You might 

have to log out and the in again for the button to appear 

Remember to cancel bookings you don’t plan to use, and that the door to the laundry room as of 
now has to be closed. 

 

 

Hälsningar/Best Regards, 

Styrelsen Svea Ett 


