
Bokar du på din dator sker bokning via http://folkungarna.ddns.pmlarm.se/. Annars bokar du 

på en av bokningstavlorna som finns på Folkungavägen 20 och Folkungavägen 17. När du 

öppnar http://folkungarna.ddns.pmlarm.se/ i din webbläsare ser skärmen ut som på följande 

bild. 

 

Om du loggar in på en av bokningstavlorna, ser skärmen ut som på följande bild. 

 

http://folkungarna.ddns.pmlarm.se/
http://folkungarna.ddns.pmlarm.se/


Om du loggar in via http://folkungarna.ddns.pmlarm.se/, skriv ditt användarnamn och pin kod 

som du fått av webmaster och klick på Logga in. Om du loggar in på en av bokningstavlorna 

använd din bricka för att logga in. Nu ser du följande. 

 

 

Ändring av dina inloggningsuppgifter 

För att ändra ditt användarnamn och pin kod (lösenord), klick på Inställningar (ner till vänster). 

Följande dialogrutan öppnas. 

 

 

Klick på Ändra e-post. Följande dialogrutan öppnas. 

http://folkungarna.ddns.pmlarm.se/


 

 

Skriv din epost-adress i fältet Ny epost-adress och i fältet Repetera ny epost-adress. Klick 

sedan på OK. För att ändra din pin kod klick på Inställningar igen. Samma ruta som tidigare 

öppnas, men den här gången klick på Ändra lösenord. Följande dialogrutan öppnas. 



 

 

Skriv ditt nya lösenord i fältet Nytt lösenord och i fältet Repetera nytt lösenord. Notera att 

lösenordet måste innehålla minst en bokstav och det måste vara minst 5 tecken långt. 

 

Bokning  

Efter att du har loggat in (på din dator eller på en av bokningstavlorna) ser du följande. 



 

 

Välj vad du vill boka från listan som du ser på vänster sida. Välj vecka. Till exempel, du vill 

boka tvättstuga på Folkungavägen 17. Du vill tvätta den 14 november kl. 10:00-12:30. Gör 

följande. Klick på Folkungavägen 17 Tvättstuga och bläddra fram till Vecka 46, se följande 

bild. 

 

 Passet 10:00-12:30 den 14/11 är ledigt (rutan är grön). Klick i rutan. Följande dialogrutan 

öppnas. 



 

 

Klick på Boka. Då ser du följande. Ditt pass är bokat och alla andra är blockerade eftersom 

bara ett tvätt-pass kan bokas åt gången. 

 

 

 

 

 

 



Avbokning 

För att avboka ditt pass, klick på passet. Följande dialogrutan öppnas. 

 

Klick på Avboka för att avboka. 

 

Mina bokningar 

Vill du kolla vilket pass som du har bokat, klick på Mina bokningar efter att du har loggat in, 

se följande bild. 

 


