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Til 

Seksjonseiere/leietakere 

 

Oslo 2014 

 

 

Utvidet teknologi for booking i vaskeriet  

 

En av sakene som ble stemt over på årsmøtet 2014, var at vi skulle utvide vaskeriet med online booking og 

betaling.  

Ettersom det forelå flere kostnader ved å ha online betaling sett opp mot hvor mye vi selger for årlig, har vi 

droppet denne muligheten, og kun satt opp muligheten for å booke/sjekke ledighet online. Vaskekort selges 

fortsatt av Christine Bjørnerud i oppgang 4E. Vaskekort skal nå beholdes, og det skal kun fylles på kreditt.  

 

Vi har og i denne forbindelse utvidet vasketiden til 2 timer, og lagt inn alle tørkerommene på 

betalingsmaskinen med mulighet for å booke tid, noe som tidligere ikke gikk. Vi kommer derfor til å fjerne 

tavlen hvor man reserverte tid med hengelås, da all booking skal skje via betalingsmaskin eller web.  

 

Så hvordan booker man tid – 2 alternativer!  

 

1. Gjøres via betalingsmaskinen i vaskeriet, enten ved å benytte fasilitetene direkte om de er ledige, eller 

booke tid på ønsket/ledig tidspunkt.  

 

2. Gå inn på vår hjemmeside www.tb4.no. Deretter trykker du på menyen Sameiet -> Vaskekjeller, 

benytt lenke som ligger på denne siden "Book tid/sjekk ledighet". Du får opp et påloggingsvindu 

(dette kan se forskjellig ut i forskjellige nettlesere, se et eksempel under). Brukernavn og passord er 

noe som man får når man kjøper nytt vaskekort, om man ønsker eget, er det mulig å endre etter første 

pålogging. 

Trykk så "log in" og man får opp skjermen slik man er vant med nede i vaskeriet.  

 

 
 

Skulle det være spørsmål rundt hvordan man booker eller kommer i gang, er det bare å ta kontakt med 

styret, så skal vi hjelpe så godt vi kan.  

 

Lykke til  

 

-Styret-  

 

PS: Om du leier ut din seksjon, er det flott om du opplyser dine leietakere om denne informasjonen.   

 

http://www.tb4.no/
mailto:tverrbakken4@hotmail.com
http://www.tb4.no/

