TRIVSELREGLER FÖR
ANVÄNDNING AV TVÄTTSTUGAN
Välkommen till en snygg och fräsch tvättstuga!
För vår gemensamma trivsel, vänligen respektera följande regler:
•

Tvättstugan får användas för egen hushållstvätt av boende i Brf Svartvik. Grovtvätt, t.ex.
mattor, tvättas i grovtvättstugan i port 25 eller 39 (för dig som bor i port 11–29 passar nyckeln till
tvättstugan i port 25 och för dig som bor i port 31–49 passar nyckeln till tvättstugan i port 39).

•

Tid bokas på bokningstavlan i tvättstugan. Placera cylindern med ditt lägenhetsnummer
vid önskad tvättid. Flytta cylindern efter avslutat tvättpass och placera den längst ned på
tavlan om du inte bokar ny tid. Om din cylinder till bokningstavlan försvunnit eller gått
sönder kan du köpa en ny i panncentralen.

•

Den bokade tiden inkluderar torktid. Det är dock tillåtet att torka sin tvätt i torktumlare
och torkskåp 45 minuter efter avslutad tvättid.

•

Tvättid som inte har tagits i anspråk inom en timme får utnyttjas av annan.

•

Efter avslutat pass ska maskinerna rengöras och lokalen städas. Tvättmaskinernas fack för
tvätt- och sköljmedel ska sköljas ur och luddfiltren i torkskåpet och torktumlarna ska
tömmas.

•

Det är inte tillåtet att ta med husdjur till tvättstugan. Vid tvätt av filtar eller annat som
använts av djur, damma först av dem ordentligt utomhus. Se även till att rengöra
maskinerna och lokalen extra noggrant efter tvätt.

FELANMÄLAN
Om du upptäcker en trasig maskin, gör direkt en felanmälan på tfn. 010-442 11 00 eller på
https://felanmalan.hsb.se/. Uppge numret på den maskin som felet avser. Sätt upp en lapp i
tvättstugan om att anmälan gjorts och när det gjordes.

ÖVRIGT
Strömmen till maskinerna bryts automatiskt kl. 22.00, vilket innebär att maskinerna inte kan
öppnas som vanligt. Är kläderna inlåsta i tvättmaskinen efter kl. 22.00 får man vänta till
nästa morgon kl. 07.00 för att få ut dem.
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