
Ordning	  och	  reda	  i	  vår	  tvättstuga	  
Tvättstugan	  är	  öppen	  varje	  dag	  mellan	  kl	  07-‐22.	  

Tvättstugan	  låses	  med	  ett	  automatiskt	  lås	  kl	  22.30	  och	  öppnas	  igen	  dagen	  efter	  kl	  07.00.	  

Du	  bokar	  din	  tid	  genom	  att	  använda	  bokningscylindern	  som	  du	  fäster	  på	  bokningstavlan	  i	  
anslutning	  till	  tvättstugan.	  Du	  kan	  också	  välja	  att	  ha	  din	  cylinder	  parkerad	  om	  du	  inte	  vill	  ha	  
någon	  tid	  bokad.	  Du	  nyttjar	  endast	  passets	  tid.	  Det	  ingår	  inte	  någon	  tid	  för	  torkning	  efter	  

passets	  slut.	  

Läs	  igenom	  bruksanvisningarna	  noga	  till	  samtliga	  maskiner	  innan	  du	  börjar	  tvätta.	  

Har	  du	  inte	  påbörjat	  ditt	  bokade	  tvättpass	  inom	  30	  minuter	  står	  det	  fritt	  för	  annan	  att	  ta	  
tvättstugan	  i	  anspråk	  under	  den	  tid	  som	  kvarstår	  av	  tvättpasset.	  

Tänk	  på	  att	  hålla	  tiderna.	  Du	  skall	  ha	  tömt	  tvättstugan	  på	  dina	  tillhörigheter	  före	  nästa	  tid	  
börjar.	  Ingen	  skall	  behöva	  vänta	  på	  dig	  för	  att	  du	  inte	  är	  klar.	  

Städa	  efter	  dig	  och	  lämna	  tvättstugan	  så	  som	  du	  själv	  vill	  ha	  den.	  Glöm	  inte	  att	  göra	  rent	  
luddfiltret	  i	  torktumlarna	  och	  torkskåpet	  Tvättmaskinerna	  skall	  rensas	  från	  tvätt-‐	  och	  
sköljmedelrester.	  Torka	  av	  maskinerna	  och	  torka	  av	  golvet.	  Töm	  soppåsen	  vid	  behov.	  

Mattor	  och	  grovtvätt	  får	  enbart	  tvättas	  i	  maskinen	  som	  är	  avsedd	  för	  grovtvätt.	  

Du	  får	  absolut	  inte	  färga	  tvätt	  i	  tvättmaskinerna	  eller	  använda	  lösningsmedel	  i	  dem.	  	  
Använd	  endast	  tvättmedel	  och	  sköljmedel.	  

Tänk	  på	  att	  en	  bygel-‐BH	  kan	  göra	  maskinen	  obrukbar.	  Använd	  alltid	  tvättpåse	  till	  dessa.	  
Plocka	  alltid	  ur	  föremål	  från	  fickor	  på	  kläderna	  så	  att	  maskinerna	  inte	  skadas.	  

Föreningen	  har	  inget	  ansvar	  för	  kvarglömda	  kläder.	  

Tvättstugan	  får	  endast	  användas	  av	  boende	  i	  föreningen.	  

Tänk	  på	  att	  du	  själv	  får	  betala	  för	  en	  ny	  nyckel	  till	  tvättstugan	  om	  du	  tappar	  den.	  

Glöm	  inte	  att	  stänga	  igen	  dörren	  efter	  dig	  så	  att	  obehöriga	  inte	  kommer	  in.	  

Var	  rädd	  om	  vår	  fina	  tvättstuga!	  	  

	  

	  


