Trivselregler för användning av tvättstugan
För vår gemensamma trivsel och till undvikande av otrevliga kommentarer och lappar,
vänligen respektera följande regler;
➢ Tid i tvättstugan bokas via anslagstavlan i tvättstugan varvid den cylinder som markerar
ditt/ert lägenhetsnummer placeras vid det klockslag som önskas.
➢ Notera att den tid som finns till ditt/ert förfogande inkluderar torktid. Om du/ni behöver
ytterligare tid till förfogande så måste kontakt tas med den som har tvättid efter dig/er med
förfråga om det är ok att du/ni får ”inkräkta” på efterföljande pass.
➢ Tvättid som inte har tagits i anspråk inom en timme har annan medlem rätt att utnyttja.
Detta innebär att det då återstår två timmar att utnyttja av ”din” bokade tid.
➢ Efter avslutat pass ska ovillkorligen tvättmaskinens fack för tvätt och sköljmedel sköljas ur.
Tänk på dem som är allergiker!
➢ Luddfilter i torkskåp och torktumlare ska tömmas.
➢ Golvet ska våttorkas innan du/ni lämnar tvättstugan. Det räcker normalt inte med att sopa
golvet.
➢ Ta hand om din/er tvätt. Det är inte grannen som ska tömma maskiner eller behöva plocka
undan efter dig/er.
➢ I det fall din/er cylinder till bokningstavlan tappats bort/försvunnit kan en ny köpas i
panncentralen.
➢ Det är inte tillåtet att ta med hund eller katt i tvättstugan, inte heller att i dessa maskiner
tvätta filtar eller annat material som har använts av djur. Återigen – tänk på dem som är
allergiker!
➢ Lämna tvättstugan i det skick som du/ni själva vill finna den i.
➢ Vid oklarhet om gällande regler, kontakta din husvärd.

Felanmälan
Vid felanmälan av trasig maskin, ring felanmälan på tfn 010-442 11 00 eller
www.brftangen.se/felanmälan. Uppge numret på den maskin som felet avser (står på maskinen). Låt
inte felanmälan anstå tills din granne ska tvätta!

Övrigt
Strömmen till maskinerna bryts automatiskt strax efter kl. 22.00 vilket innebär att maskinerna INTE
kan öppnas med vanlig öppningsknapp. Hur man ska gå till väga för att öppna i detta läge finns det
en separat instruktion om i tvättstugan.

