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Bilaga 9 
Ordningsregler för tvättstugor  
Tvättstugor 
Två tvättstugor finns i källaren Stormgatan 19 och två tvättstugor, samt en 
grovtvättstuga finns i källaren Gränby bilgata 16. 
Tvättider 
Måndag - Fredag 07.00 - 21.00 Lördag 09.00 - 21.00 Söndag 10.00 - 21.00  
Grovtvättstuga Gränby bilgata Måndag-Fredag 09.00 - 21.00 Lördag 09.00 - 
21.00 Söndag 10.00 - 21.00 
Användning 
Tvättstugorna får endast användas av medlem eller annan boende i föreningen, 
och endast för tvätt av de boendes egen tvätt. 
Tvättpass 
Tvättpass bokas på särskilt uppsatt lista vid respektive tvättstuga. Ett tvättpass 
får bokas. Tvättpassen är 1-4 timmar.  
Om medlem inte kommer till reserverad tid får tvättstugan disponeras av 
annan medlem, dock inte förrän 30 min efter bokad tid.  
Om du blir klar i tvättstugan innan passet gått ut sätt ett X efter dinbokning på 
tvättlistan för att visa att tvättstugan är ledig.  
Tvättstugan får disponeras 45 minuter efter bokad tvättid för torkning i 
torkskåp och tumling.  
Om du utnyttjar en ledig tvättid eller annan tvättid som du inte har bokat i 
förväg, ska du ändå skriva upp ditt namn på tvättlistan.  
Torkrum 
Torkrummen är inte knutna till särskild tvättstuga, utan får användas utifrån 
behov. 
Hänger torkad tvätt kvar i torkrum tas den ner och läggs i tvättkorg. 
Blöt, eller fuktig tvätt får inte tas ner. 
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Grovtvättstuga 
Grovtvättstuga är avsedd för bland annat tvätt av mattor. Mattor får inte 
tvättas i de andra tvättstugorna. 
Särskilda regler 
Följ de instruktioner för användande av maskinerna som är uppsatta.  
Använd program för halv tvättmängd om du inte fyller tvättmaskinen.  
Använd de speciella tvättpåsarna vid tvätt av bygel BH.  
All tvätt ska vara urplockad ur tvättmaskiner efter tvättpassets slut.  
Luddfilter i torkskåp och tumlare rengörs, golvet torkas, tvättmaskinerna 
avtorkas och tvätthon rengörs efter tvättpassets slut.  
Åtgärder vid misskötsel av tvättstuga 
Misskötsel av tvättstuga i strid med dessa regler kan medföra att medlem 
avstängs från att använda tvättstugorna. Beslut fattas av föreningens styrelse, 
och kan föregås av en skriftlig varning, där orsaken till att varningen utdelas ska 
framgå.  
Felanmälan 
Utanför varje tvättstuga finns på anslagstavlan en lista för felanmälan.Om du 
upptäcker något fel i tvättstugan, torkrum eller i något annat av de andra 
rummen ska du göra felanmälan på listan. Skriv under med ditt namn, adress 
och datum. 
        


