TVÄTT OCH ETIKETT I FÖRENINGENS TVÄTTSTUGOR
Tvättstugan är ett gemensamt utrymme som föreningsmedlemmarna samsas - och tar
hand om. Håller vi den ren och snygg blir den också trivsam att använda. Vi ber alla att
följa trivselreglerna nedan samt att visa hänsyn och respekt för andra medlemmar.

• Följ de skötselanvisningar som gäller för tvättmaskiner,
torktumlare och annan utrustning i tvättstugan.
• Töm plaggens fickor innan plaggen stoppas in i maskinerna!
• BH med bygel måste tvättas i tvättpåse för att förhindra att
byglarna tränger ut och skadar maskinen.
• Föreningens tvättmaskiner får inte användas till färgning.
• Tvätta i möjligaste mån med full maskin för att spara energi.
• Stäng av torkskåp som inte används.
• För ökad hygien omkring maskinerna där den rena tvätten
hanteras är det lämpligt att ta av ytterskor vid dörren.
• Tänk på att andra personer kan vara allergiska.
o Husdjur får inte vistas i tvättstugorna.
o Det råder rökförbud i och utanför tvättstugorna.
o Kläder, filtar och liknande som varit i kontakt
med djur får endast tvättas i grovmaskinen.
• Föräldrar ansvarar för barns säkerhet i tvättstugan.
Fel på maskiner ska omgående anmälas till
ENTEMA, på telefon 08 - 449 44 30.

• Den person som nyttjat tvättstugan ansvarar för att:
o Göra rent i maskinernas tvätt- och sköljmedelsfack
o Ta bort ludd ur torktumlare och torkskåp
o Torka av maskinerna
o Låta maskinernas luckor och tvättmedelsfack stå öppna
för luftning efter användning.
• Det bokade tvättpasset anses vara förbrukat om maskinerna
inte har tagits i bruk inom 30 minuter efter det att tvättiden
har börjat. Annan medlem har då rätt att nyttja resterande del
av passet.
• Tvättmaskiner och torktumlare märkta med röda nummer är
ej bokningsbara och ska inte användas av de som samtidigt har
ett bokat tidspass på någon av de andra maskingrupperna.
• Tvättstugorna är endast avsedda för föreningens medlemmar de får inte användas av utomstående eller för tvätt till personer
som ej är boende i föreningen.
• Inventarier får ej lånas hem eller utnyttjas utanför tvättstugan.
• Föreningen ansvarar inte för stulen eller förstörd tvätt.
Alla övriga fel anmäls till föreningens fastighetsskötare,
tel. 08 - 617 76 00 eller kundservice@fastighetsagarna.se.

Tack för att du är en schysst granne!

