
Introduktion
BRF Essinge Kajs passage- och bokningssystem heter Axema Vaka och installerades under 
februari 2022.

Syftet med systemet är att skapa en smidig inpassage till fastigheten och de gemensamma 
utrymmena samt för att öka säkerheten. 

Skärmarna i entréerna kan även användas för att kommunicera information till besökare och 
boende.

Här följer instruktioner om hur du använder systemet samt vilka regler som gäller vid 
bokning.

Detta dokument fokuserar enbart på hur bokning går till och vilka regler som gäller 
vid själva bokningen. För annan information (ex. städinstruktioner, förhållningsregler, 
begränsningar, maskiner) hänvisas till föreningens hemsida - www.essingekaj.se
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Nyckelbrickor
Nyckelbrickorna används för att kunna komma in i 
fastigheten, soprummet, källarutrymmen samt cykelrum 
under dygnets alla timmar. Nyckelbrickorna är specifikt 
knutna till varje lägenhet och som standard ingår tre 
nyckelbrickor (fler kan beställas till en kostnad om 200 kr/st). 
Vid överlåtelse är det viktigt att samtliga brickor som tillhör 
lägenheten lämnas över till den som lägenheten överlåts till.

Nyckelbrickorna används också för att komma in i 
tvättstuga, bastu och gästlägenhet. Tillträde ges dock enbart 
under den tid då du bokat respektive bokningsobjekt.

Portkod
Portkoden fungerar mellan 06.00 och 22.00. Byte av portkod 
sker varannan månad och kommuniceras ut till samtliga 
medlemmar via e-post (se till att din e-postadress är uppdaterad!)

VIKTIGT! Bokningsregler
OBS! Det är viktigt att du alltid aktiverar ditt pass genom 
att blippa din nyckelbricka vid respektive dörr. Annars kan 
ditt pass avaktiveras (gäller främst tvättstugan).

Följande regler gäller vid bokning av respektive objekt:

Tvättstugan
• Antal tillåtna aktiva bokningar: 1 st
• Bokningsperiod: Kan bokas upp till 30 dagar i förväg
• Aktivering krävs: Inom 30 minuter efter starttid (om du 

inte aktiverar passet frigörs det för bokning)
• Tillträde: Ytterligare 30 minuter efter avslutat pass*
• Avbokning: Kan göras helt fritt
• Öppettider: 07-22 (ingen tvätt efter 22!)

Tvättstugans pass: 
07.00-10.00, 10.00-14.00, 14.00-18.00, 18.00-22.00 

* Tillträde till tvättstugan ges alltså 30 minuter efter bokat 
pass. Detta om du glömt något och behöver komma tillbaka. 
Detta innebär inte att du får använda maskinerna efter din 
tid - tänk på att många bokar tvättstuga enbart för torkskåp/
torktumlare och vill kunna använda maskinerna direkt.
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Bastun 
• Antal tillåtna aktiva bokningar: 1 st
• Bokningslängd: 2 timmar
• Bokningsperiod: Kan bokas upp till 180 dagar i förväg
• Aktivering krävs: När som helst under bokningen
• Tillträde: Enbart under bokat pass
• Avbokning: Kan göras helt fritt
• Öppettider: 08-22 

Gästlägenheten
• Tillåten bokning: 1 st bokning om totalt 4 

sammanhängande dygn*
• In- och utcheckning: 14.00
• Bokningsperiod: Kan bokas upp till 180 dagar i förväg
• Aktivering krävs: När som helst under bokningen
• Tillträde: Enbart under bokade dygn (14.00-14.00)
• Avbokning: Senast tre dygn innan bokning**
• Avgift: 250 kr/dygn (debiteras i efterskott på avgiftsavin)
• Öppettider: Dygnet runt 

* Gästlägenheten får enbart hyras 4 dagar i följd och får 
ej bokas igen förrän innevarande bokning löpt ut. D.v.s. du 
får inte använda dina fyra bokningsbara dagar och sprida ut 
dem på ex. två helger. Avgift för två extra dygn kommer 
debiteras om detta ej följs.

** Avbokning inom tre dagar före bokningsdatumet är ej 
tillåten. Avgift kommer då debiteras för hela bokningen. 

Systemet kan i dagsläget inte justera ovan två regler vilket gör 
att du som bokar måste vara noga med att se till att du inte 
överskrider dessa. Detta för att undvika extra debiteringar. Vi 
hoppas att systemet inom kort kommer att ha funktioner för 
att kontrollera och justera även dessa regler. 

Alla bokningar och inpassager till gästlägenheten registreras 
i systemet och kopplas till respektive medlem.

Anledningen till bokningsregler om sammanhängande dygn samt avbokning är för att 
tider inte ska paxas. Det är många medlemmar som vill nyttja lägenheten. Reglerna är 
desamma som med tidigare bokningssystem.
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Bokningsinstruktioner
Du kan logga in till bokningen på två olika sätt.

1. Bokningstavlorna
Skärmarna i varje entré fungerar som bokningstavlor. Läs 
av din nyckelbricka vid symbolen på tavlan så öppnas 
bokningssidan automatiskt.

2. Internetbokning
Besök https://essingekaj.se/bokning med valfri webbläsare 
och klicka dig vidare till inloggningen för Axema.
För att logga in anger du den åttasiffriga nummerkoden 
som står på din nyckelbricka vid bokstaven A samt 
lösenordet 1111.

Efter inloggning visar skärmen en översikt för den aktuella 
veckan och det aktuella bokningsobjektet. Du kan byta 
bokningsobjekt genom att klicka på valen i den vänstra 
delen av fönstret. Veckan som visas kan bytas med pilarna i 
övre delen av fönstret.
 
Ett pass bokas eller avbokas genom att klicka på det och 
därefter bekräfta valet. Under Mina bokningar finns en 
översikt av alla bokade pass.

Passet är 
bokningsbart

Passet är bokat 
av dig eller någon i 
ditt hushåll

Passet är bokat av 
en annan medlem

Maximum antal 
pass är bokade/
förbrukade
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