
TVÄTTSTUGE- 

POLICY 
 

 

Tvättstugorna i föreningen är gemensamma utrymmen som var och en måste hjälpa till att 

sköta. För vissa av oss är tiden i tvättstugan ett nödvändigt ont, för andra veckans bästa stund. 

Du får ett trivsammare tvättpass om tvättstugan lämnades ren och snygg av användaren före 

dig. Lämna den lika fin så att även nästa granne trivs! 

 

När du har använt tvättstugan: 

☑ torka av maskinerna och skölj rent tvättmedelsfacken 

☑ lämna tvättmedelsfacken öppna och tvättmaskinens dörr på glänt 

☑ torka av torkskåp och torkaggregatet i torkrummet 

☑ rensa ur luddfiltret i torktumlaren och lämna dörren på glänt 

☑ torka av hyllor och bänkar, gärna även fönsterkarmarna om du har lite extra tid 

☑ rensa avloppsfiltret i rännan bakom tvättmaskinerna 

☑ sopa och torka av golvet i tvättstugan 
(Du måste själv ta med rengöringsmedel. Redskap som mopp, hink och 
sopborste står föreningen för. Lämna städredskapen rena för nästa granne.) 

☑ mangelduken ska hänga luftig i uppsamlingsfacket efter avslutat tvättpass, aldrig 
ihoprullad, för att undvika fläckar 

☑ ta med tömda tvättmedels- och sköljmedelsförpackningar (och annat som går att 
källsortera) till närmaste miljörum. Sopsäcken är endast avsedd för brännbart 
restavfall.  

 

Viktigt att tänka på kring tidsbokningen: 

● respektera bokade tider 
● utnyttjar en granne inte sin bokade tid får du tidigast en timme efter starttid själv boka 

tiden 
● när ditt tvättpass är slut ska maskinerna vara tömda och redo att användas för nästa 

granne 
● sätt din låscylinder i parkeringsrutan på bokningstavlan om du är osäker på när du vill 

tvätta nästa gång, på så vis tar du inte upp en tvättid i onödan 
 

Allergiregler i tvättstugan: 

● inga husdjur får vistas i tvättstugan 
● är du djurägare ber vi dig att vara extra noga med städningen efter dig 
● använd inte starkt parfymerade medel i tvättstugan 
● rökförbud gäller i alla våra gemensamma utrymmen 
 

Ibland blir det fel: 

Anmäl fel på maskiner och utrustning direkt till 

www.sbc.se/kontakta-SBC/Felanmälan eller till SCB’s kundservice på 0771-722 722  

när du upptäcker en skada eller trasig utrustning. 

Lämna gärna en lapp med information om när felanmälan gjordes i tvättstugan. 

 

Tack för att du är en schysst granne! 

http://www.sbc.se/kontakta-SBC/Felanm%C3%A4lan

