
ORDNINGSREGLER
Välkommen till Tvättstugan!

Här finns 2 tvättmaskiner, en mindre för max 6,5 kg och en större för
max 10 kg :s tvättmängd samt 1 torktumlare, 1 torkskåp och 1 kallmangel.

Bokning av tvätt pass
- Boka med cylindern för önskat tvättpass om 3 timmar, kl. 7.00 – 22.00.
- För lördagar, helg- och söndagar gäller att tvättpass endast får bokas från

kl. 10.00  och med avslut kl. 19.00.
- Ett bokat pass får övertas efter en halvtimme, om den som bokat det

inte kommit.
- Du kan använda torktumlare, torkskåp och vika tvätt max 30 minuter efter

att ditt tvättpass har upphört. Detta gäller dock inte efter sista tvättpasset.
- Efter kl. 22.00  beaktas att tystnad råder i fastigheten.
- Ett tvätt pass får bokas max tre veckor i förväg från dagens datum.

Under tvätt passet
- Följ anvisningar för respektive maskin.
- Överdosera inte med tvättmedel, det är mjukt vatten i Stockholm.
- För användning av strykbrädan, ta med eget strykjärn.
- Filtar, täcken och mindre mattor får tvättas i den stora tvättmaskinen.
- Använd tvättpåse vid tvätt av bygel-bh.

Efter tvätt passet
- Vi städar själva i tvättstugan,
     så lämna den i det skick som du vill finna den i ;

o Rensa facken från tvättmedelsrester i tvättmaskinerna.
o Rensa/borst luddfiltret till torktumlare.
o Torka luddfiltret med fuktad trasa inuti torkskåpets tak.
o Torka av alla maskiner.
o Sopa/torka av golvet.
o Tomma tvättmedelsförpackningar (kartong & plast) lämnar du till

återvinningsstationen som vanligt.

- Glöm inte att; Flytta din bokningscylinder till en ny tid eller parkering.

Felanmälan
- Ring någon i styrelsen i första hand alt. lägg en lapp i styrelsens brevlåda i

entrén.
- Skriv på anslagstavlan, vad som är fel och att felet anmälts, som info till

kommande tvätt-gäst/er.
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