Trivselregler för tvättstugan
HSB Brf Tapperheten 7
Trivselregler: Bilaga 1

För att vår tvättstuga skall fungera bra, arbetet gå lättare och våra maskiner hålla längre har
vi några enkla regler att följa.
Bokning av tvättstugan
Man har endast åtkomst till tvättstugan under det tvättpass man har bokat. När ens tid har
gått ut skall tvättstugan vara lämnad i avstädat skick samt tömd på egna tillhörigheter.
Bokning sker med bokningslås tillhörande respektive lägenhet på bokningstavlan utanför
tvättstugan. Det är endast tillåtet att boka ett pass åt gången och det görs med
bokningslåset, ej med papperslapp eller liknande.
Om bokad tvättid inte påbörjas inom 60 minuter från utsatt tid anses den förverkad och kan
användas av någon annan. Vet du med dig att du blir sen, skriv din starttid på listan på
dörren.
När du har tvättat klart under ditt pass flyttar du din bokningsnyckel för att på så sätt
markera att du är färdig. Detta möjliggör att någon annan lätt kan se om det finns tid över på
ditt tvättpass och därmed kan nyttja den tiden.
Det är inte acceptabelt att tvätta åt någon icke hemmahörande i HSB Brf Tapperheten 7. Det
är något som kostar pengar för alla i föreningen.
Försök vara effektiv i ditt tvättande – nyttja hellre hela passet än att tvätta två halva pass.
Glöm inte att avboka om tvättiden inte kommer nyttjas.

Städning
Lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den – tänk på att det är din granne som
kommer att använda den efter dig! Tänk speciellt på att:
• Torka rent tvättmaskiner och torktumlare.
• Torka av arbetsbänkar och tvättho.
• Gör rent tvättmedels- och sköljmedelsfacken samt lämna locken öppna.
• Töm och torka av luddbehållaren i torktumlaren.
• Torka av torkskåpen in- och utvändigt samt gör rent luddfiltren.
• Låt samtliga lock stå uppställda, detta för att öka livslängden på maskinerna.
• Sopa och moppa golvet.
• Kasta tomma förpackningar och annat skräp i soptunnan eller ta med dig dem.
• Mangelrummet: Städa av mangel och arbetsytor samt sopa golvet (våttorka vid
behov).
• Släck belysningen och lås dörren när du lämnar lokalen, även mellan tvättningarna för
att spara in på elförbrukningen.

Regler
• All tvätt och efterbehandling sker på egen risk.
• Använd alltid tvättpåse vid tvätt av bygel-BH.
• Mattor och skor får inte tvättas i maskinerna.
• Det är inte tillåtet att använda andra kemikalier än tvättmedel och sköljmedel i
tvättmaskiner och torktumlare. T.ex. blekmedel, färgmedel eller kemtvättmedel.
• Med tanke på allergiker är husdjur inte tillåtna i tvättstugan.
• Barn får endast vistas i tvättstugan i vuxens sällskap.
• Det gäller rökförbud i tvättstugan.
• Du ansvarar själv för dina tillhörigheter så lämna inte kvar något i tvättstugan.
• Korgvagnar och andra inventarier får inte avlägsnas ifrån tvättstugan.
• Stäng inte av strömmen på maskinerna när ni har tvättat utan låt dem vara på, detta
pga att det blir glapp i reläet och det är svårare för maskinerna att starta om.
• Strömmen till tvättstugan och samtliga maskiner bryts kl 22.00.
• Mangeln: Följ noga bruksanvisningen på väggen i synnerhet beträffande mangelduken.

Mangelrummet
Dessa trivselregler gäller även i mangelrummet.

Kontakt gällande felaktigheter och misskötsel av tvättstugan
Uppstår fel på maskinerna medan ni tvättar, ring omedelbart och anmäl det till vår
vaktmästare. Utanför arbetstid kontaktar du vår vicevärd. Du hittar telefonnummer till båda
på anslagstavlan i trapphuset. Sätt en lapp på maskinen där ni skriver att den blivit
felanmäld, ange datum och tid. Övriga felaktigheter i lokalen anmäls till styrelsen, se
kontaktinformation nedan.
Misskötsel och kvarlämnad tvätt anmäls omgående till någon i styrelsen, med risk för att du
annars själv kommer att stå ansvarig. Namn och telefonnummer till ledamöterna i styrelse
samt till vicevärden finns anslaget i entréerna.

Var rädd om vår tvättstuga!
Om något försvinner eller går sönder blir det vår gemensamma kostnad att återställa i
ursprungligt skick. Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen begränsa en viss lägenhets
möjlighet att nyttja lokalen. Det är din skyldighet som medlem att omgående meddela
styrelsen om tvättstugan inte har städats eller har misskötts på annat sätt. Det är vår
gemensamma trevnad det handlar om, så lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna
den!
Dessa trivsel- och ordningsregler fastställdes i styrelsen i juni 2010.
Synpunkter och frågor skickas till styrelsen via en lapp i föreningens postfack i trappa D eller
via e-post till styrelsen@tapperheten7.se.
Med vänliga hälsningar, Styrelsen i HSB Brf Tapperheten 7

