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Köp in bättre städverktyg till våra tvättstugor  

Bakgrund  
I våra tvättstugor har var och en ansvar för att lämna tvättstugan i fint skick för nästa tvättande 

granne. Dessvärre möts man oftast av en dammig tvättstuga, och ännu dammigare torkrum - 
vilket både är otrevligt men också jobbigt för den dammkänsliga.  

Tvättstugorna är idag mycket dåligt utrustade med verktyg för att hålla golven damm-fria. Det 
som finns att tillhandahålla idag i tvättstugorna är små, korta sopkvastar med tillhörande 
sopskyffel (om man har tur!) - något som man inte kan sopa av golvet med vare sig inom sin 

tvättid eller utan ryggskott.  

Det saknas sopkvastar med ordentliga lång skaft, och med breda huvuden som får med sig allt 

damm.  

Dessutom skulle grovdammsugare vara att föredra för att förhindra att dammet sopas upp i luften 
för att sedan landa igen någon halvtimme senare.  

Jag menar att om det finns bättre verktyg för att hålla golven i bättre dammfritt skick skulle det 
vara mer troligt att folk faktiskt städade efter sig.  

Förslag till beslut 

Jag föreslår att föreningen köper in en grovdammsugare för vardera tvättstuga samt (eller 
åtminstone) utrustar tvättstugorna med ordentliga sopkvastar med breda kvasthuvudet. 

Jag föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget. 

 
Stockholm 2021-02-21 

Johanna Nordlöf, Hövdingagatan 1 1201 



Svar till motion ”Köp in bättre städverktyg till våra tvättstugor”  

Styrelsen tackar för motion om otillräckliga städverktyg i våra tvättstugor och har beslutat att 
köpa in sopborstar med längre skaft och bredare kvasthuvuden till våra tvättstugor samt 
komplettera med skyfflar och annat där så behövs.  

Svensk Kvalitetsstäd städar regelbundet våra tvättstugor och styrelsen anser därför att inköp av 
grovdammsugare är onödigt. Frågan är om de skulle användas?  Som nämns i motionen är det 
allas ansvar att se till att lämna tvättstugan i fint skick efter avslutat tvättpass.  

Styrelsen anser därmed motionen besvarad.  

 

 


