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Allmänt

• Tidsmarkeraren med ditt lägenhetsnummer skall alltid vara uppsatt på tavlan
     utanför tvättstugan och eller sitta i dörren för den tid du använder tvättstugan.

• Tidsmarkeraren skall alltid vara kvar i sju dagar efter tvättiden. På så sätt kan 
nästa användare av tvättstugan se vem som använt den föregående gång och 
kontakta styrelsen om lokalen inte är iordningsställd.

• I de fall tvättstugan inte iordningsställts på rätt sätt kommer styrelsen att 
kontakta städfirma för rengöring på användarens bekostnad.

 
• Markerad men inte använd tid anses som förbrukad om tvättning inte påbörjats när 

halva tvättiden gått.
• Lämna inte tvättstugan obevakad under din tvättid, stäng fönster och lås dörren om 

du tillfälligt lämnar lokalen.
• Om någon hjälper dig att tvätta, berätta om de regler som finns.
• Använd tvättstugan till vad den är avsedd för, d.v.s. tvätt av kläder och inget annat.
• Rökning är inte tillåten i tvättstugan eller i anslutande utrymmen. Husdjur får inte 

heller medföras.
• Glöm inte att släcka lampan efter dig.

Maskiner
• Tvätta inte mattor och använd nätkasse för bygelbehå.
• Nollställ tvättmaskinerna och torktumlarens programväljare när du är klar.
• Rengör tvättmedelsbehållaren – som kan tas bort - vid behov.
• Tag bort eventuellt ludd etc. i avloppsrännan bakom tvättmaskinerna.
• Gör ren torktumlarens två filter - i dörren och i maskinen - enligt uppsatt 

instruktion när du är klar. Finputsa med dammvippan som finns i städskåpet.
• Se till att torkskåpet är rent och fritt från ludd och stäng av skåpet.

Städning
• Tvättstugan skall städas efter varje avslutat tvättillfälle, sopa och svabba!
• Soptunnan är endast avsedd för tomma kartonger och liknade sopor, inte kläder.
• Lämna tvättstugan i det skick du vill att den skall vara när du kommer nästa gång. 

Vi har en väldigt fin tvättstuga i vårt boende, låt oss tillsammans behålla den så.
Har du synpunkter, kontakta tvättstugeansvarig.

Vår tvättstuga - ordningsregler


