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Så undviker du tvättstugebråk 
 
 
Gemensam tvättstuga är både praktiskt och ekonomiskt för boende i BRF. Ofta 
finns fräscha maskiner och väl anpassade utrymmen. Men det gäller att ha 
tydliga regler. Och att alla boende följer dem. 

Annakarin Rystedt har tvättat gemensamt i hela tjugosju års tid. Hon menar att 
förståelse, kommunikation och respekt är ledord när det gäller att undvika de 
konflikter som tyvärr inte är helt ovanliga ute i landets bostadsrättsföreningar. Här är 
hennes tips för ett fridfullt tvättstugeklimat. Häng med! 

Gör såhär: 

 
Respektera tvättiderna. 
- Tvätta på din egen tid, ingen annans. Se till att vara igång när tvättstugan är din, så 
du hinner bli färdig när tiden är ute. 

 
Städa efter dig. 
- Att respektera gemensamma lokaler och hålla rent är viktigt. Olika personer kan ha 
olika nivåer när det gäller städning och vissa kanske aldrig blir nöjda med andras 
arbete. Man får helt göra så gott man kan och lämna tvättstugan i det skick man själv 
vill finna den. 

 
Ta bort luddet ur torktumlaren. 
- Kvarlämnat ludd är en av de vanligaste orsakerna till att grannar blir ovänner i 
tvättstugan. Bort med det bara! 

 
Töm och skölj. 
- Kom ihåg att tömma vattenbehållare och torka bort eventuella rester av tvätt- och 
sköljmedel. 

 
Torka bort hundhåret 
- Torka ur maskinerna invändigt, särskilt om du tvättar kläder som kan bära med sig 
hår från husdjur. 

 
Prata, fråga, kom med förslag. 
- De flesta av oss är vanedjur och gillar våra rutiner. Satsa på kommunikation om det 
är något som behöver förbättras. Bokar en granne alltid den tid som passar dig bäst? 
Kanske går det att fråga om ett byte? 
 
Gör inte detta: 



 
Sätt inte upp arga lappar. 
- Arga, retsamma, aggressiva och kanske till och med hotfulla lappar med klagomål 
och uppmaningar leder sällan till något gott. Risken är att man piskar upp en tråkig 
stämning och gör en stor, läskig höna av en liten, liten fjäder från grannens 
dunkudde. 
 
Tvätta inte bygelbehåar utan tvättpåse. 
- Byglarna kan krypa ur och skada tvättmaskinen. Blir dyrt! 

 
Stöka inte omkring i tvättstugan utanför tvättid. 
- Tomt i tvättstugan eller torkrummet? Tidig morgon, sen kväll eller kanske natt. Tänk 
på att andra boende kan störas av ljud från någon som använder gemensamma 
utrymmen utanför tidsschemat. 

Bonustips. Vanligt folkvett: 

 
1. Stjäl inte andras tvätt. Det är kriminellt. 

 
2. Slit inte ut andras tvätt ur maskinerna om du kommer tidigt till tvättstugan. Det är 
extremt ohyfsat. 

 
3. Ta inte med husdjur in i tvättstugan, folk kan vara allergiska och djur släpper hår. 

 
4. Rök inte i tvättstugan, det är väldigt ofräscht. 

Bonustips 2. Om du inte står ut: 

 
Den som vill installera en egen tvättmaskin och sköta sin tvätt hemma i bostaden 
måste komma ihåg att dryfta saken med styrelsen först. Annars kan man bli 
ersättningsskyldig vid en eventuell läcka. 
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