
Motion gällande mangel i tvättstugan.

Bakgrund:

Tidigare fanns det en mangel i varje tvättstuga och som brukades av samtliga efter behov.

I samband med tvättstugans renovering så valde styrelsen av någon anledning att inte installera

manglar enligt tidigare utan enbart investera i en enda mangel.

Vi anser att denna mangel är felplacerad och borde flyttas till tvättstuga 1 (den obokningsbara)

alternativt att man köper in ytterligare en mangel som placeras där.

En flytt beräknas till en engångskostnad av ca 8-10.000sek och med tanke på vad vi lagt ner på

renoveringen så är det inga pengar och styrelsen har medgivit att de missat placeringen av mangeln.

Som det är nu så är alla som önskar mangla sin tvätt hänvisad till en enda tvättstuga nr 2 som oftast

bokas först av alla och det är svårt att få tid. Det är även många som har egen tvättmaskin i sin

lägenhet men som ändå vill utnyttja mangeln vilket nu skapar stora problem. Tidigare kunde man gå

ner till den obokningsbara tvättstugan och mangla när det passade och man hindrade inte heller

någon annan att boka tvättider.  Med nuvarande placering så måste man boka tvättstuga 2 enbart för

att kunna mangla vilket oftast bara tar 15-30min maximalt men man blockerar en hel tvättid i 3

timmar för någon annan som kan vara behov av just den tiden.  Att blockera 3 timmar tvätt tid för att

mangla är inte optimalt på något sätt och vi behöver alla tvättider som går att få.

Värt att notera är att vi ifrågasatt detta till styrelsen som erkänt att detta är en miss från dem men de

vill ändå inte vara oss behjälpliga att frigöra tvättider och enklare kunna mangla utan de anser att

man kan/ska boka tid i tvättstuga 2 enbart för att mangla och därmed blocklera en möjlig

förhandsbokad tvättid.

Vi föreslår därför

-Att stämman uppdrar till styrelsen att  omgående flytta mangeln från tvättstuga 2 till den

oboknignsbara tvättstugan.

Eller

-Att stämman uppdrar till styrelsen att införskaffa ytterligare en mangel till tvättstuga 1

Eller

-Att även tvättstuga 2 öppnas upp och blir en obokningsbar tvättstuga.
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