VIKTIGT ATT ALLA FÖLJER DESSA ORDNINGSREGLER!!
Allmänt

Städning av tvättstugan.

Till tvättmaskinerna finns inget filter som skall rensas, så det behöver man inte
ens tänka på. Däremot är det som alltid mycket viktigt att man tömmer fickor
m.m. på sina kläder. Har man varit oaktsam genom att exempelvis tvätta
olämpliga föremål i maskinerna kan man bli ersättningsskyldig om maskinerna
skadas. Ni är skyldig att omedelbart underrätta hyresvärden då fel på maskin
eller annan utrustning uppkommit.
Till torkmaskinerna finns filter som skall rensas efter varje torkning. I
torktumlaren sitter det på insidan av dörren. I torkskåpen sitter filtret längst upp
inuti torkskåpen.
Självklart är det endast tillåtet att torka rena tvättade plagg i torkmaskinerna.
Alltså är det ej tillåtet att torka exempelvis leriga skor, oljiga verkstadskläder,
eller i övrigt otvättade kläder. Ej tillåtet att tvätta mattor i maskinerna.

Den som använt tvättstugan skall städa den efter sin avslutade tvättid. Detta
oavsett hur den såg ut när man kom. Skulle du oturligen få din tvättid efter
någon som inte städat så är det ändå din skyldighet att städa. Med städning av
tvättstugan menas så klart:






Rensning av luddfilter till torktumlare och torkskåp
Torka bort eventuella tvättmedelsrester ur tvättmedelsfacken
Torka av övriga ytor som kan ha blivit smutsiga, ex. bänkskivor,
tvättbänk, ovansidor på tvättmaskiner
Sopning av golvet
Våtmoppning av golvet

Belysning.

Ej matt-tvätt

När man kommer in i tvättstugan kommer ljuset tändas
automatiskt och när du lämnat tvättstugan så kommer ljuset efter
en stund att stängas av automatiskt. Man behöver alltså inte själv
sätta på eller stänga av belysningen.

Det är inte tillåtet att tvätta mattor i tvättstugan. Det är inte heller
tillåtet med spolning av golv.

Tvätt-tider och tidsstyrning.

Tvättstugan

Bokningsbara tider i tvättstugan är:
08:00 – 12:00
12:00 – 16:00
16:00 – 20:00
En viktig sak att tänka på är att på natten (mellan kl 20 på kvällen och kl 08 på
morgonen, med någon minuts marginal) är strömmen bruten på alla tvätt- &
torkmaskiner i tvättstugan. Det innebär att man inte kan börja tvätta förrän kl
08 på morgonen och man måste vara klar med sin sista tvätt innan kl 20 på
kvällen.

Ordningsregler

Endast tillåtet att boka en tvätt-tid i taget per hushåll.
Med tvättstugans effektiva tvätt- & torkmaskiner går det mycket snabbt att tvätta samt att
få sin tvätt torr. Det finns 30 bostadslägenheter i huset och därmed 30 hushåll som har
möjlighet att boka tvättstugan. Av rättviseskäl och för att alla ska få möjlighet att boka en
tid, är det därför endast tillåtet att boka en tvätt-tid åt gången per hushåll. När ni tvättat
klart er tvättid, kan ni boka en ny.

Rör inte strömbrytare och vattenavstängning.
Vissa personer brukar stänga av elektriciteten till maskinerna på
strömbrytaren som sitter på väggen, och även vrida av vattnet på
inkommande vattnet till tvättmaskinerna. Detta ska ni inte göra. De
enda gångerna ni ska göra det är vid någon slags nödsituation som
exempelvis brand eller vattenläcka. De enda knapparna som du
vanligtvis ska använda är de på maskinernas framsidor.

Övrigt
Skulle något vara oklart om användandet av tvättstugan är ni mycket
välkommen att kontakta hyresvärden enligt nedan.
Anser du att någon hyresgäst missköter sin användning av tvättstugan kan du
meddela det till mig som hyresvärd.
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