
                                            
                                           Tvättstugan 

 
 
Gemensam tvättstuga finns i en separat byggnad. Tidsbokning av tvättpass gör du med hjälp av din 
bokningscylinder på bokningstavlan i tvättstugan. Bokningscylindern tillhör din lägenhet och ska 
vara märkt med ditt tresiffriga lägenhetsnummer. Ett tidur bryter strömmen för maskinerna mellan 24:00 
och 06:00.  
 
Med tvättid avses tiden för tvätt, torkning och städning av tvättstugan. Klart när nästa tvättid börjar! 
 
Om inte tvätten påbörjats inom 20 minuter efter tvättpassets början får vem som helst överta passet. 
 
I tvättstugan finns maskininstruktioner. Om det blir fel på en maskin är det viktigt att du omgående 
gör en felanmälan till HSB:s kundcenter, telefon: 010–442 56 50, mejl: info.sodertalje@hsb.se.  
 
Mangeln: Se till att den röda märkningen på duken inte syns innan du lägger dit det som ska manglas, 
annars kan det fastna i mangeln.  
Om mangeln går sönder så anmäl detta till någon i styrelsen eller lägg en lapp i föreningens brevlåda, 
Karlbergastigen 5. Och sätt en lapp på mangeln att du har gjort en felanmälan. 
Mangla inget som innehåller knappar eller andra hårda föremål. De förstör valsarna. Mangeln får inte 
användas av minderåriga!  
 
Lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den. Töm torktumlarens luddfilter, damma/torka av filtret inne i 
torkskåpets tak och torka av maskiner och golv innan du går därifrån, och töm soppåsen om den börjar bli full. 
OBS! Släng inte cigarettfimpar i soptunnan! Tomma tvättmedelspaket, sköljmedelsflaskor och 
plastpåsar ska läggas i återvinningsrummets sopsorteringskärl. 
 
Ta bort bokningscylindern när du tvättat klart! Annars blockerar du för andra som vill tvätta. 
 
Vi får ständigt klagomål på städningen. Styrelsen kan inte lösa det problemet utan du måste själv hålla koll 
på vem som använt tvättstugan före dig och påtala den dåliga städningen för denne. 
Och föregå själv med gott exempel! 
 
Den som inte sköter städning och tvättider kommer att få en skriftlig varning av styrelsen och om reglerna 
fortfarande inte följs, därefter stängas av från all användning av tvättstugan i tre månader! 
 
Och informera styrelsen om vem som inte följer reglerna! 

 
Tvättstugan får inte lånas ut till de som inte bor i föreningens lägenheter utan styrelsens tillstånd!Februari  
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