
 

 

 

       

Många hyresgäster hör fortfarande av sej med klagomål på städningen i våra tvättstugor och att det tvättas på ej godkända tider. 
Trots att vi satt upp samt skickat ut uppdaterad information om våra tvättstugeregler så efterföljs inte detta. Om ingen 
förbättring sker kommer vi skicka ut skriftliga varningar som i förlängningen kan leda till avhysning. 
Vår önskan är att vi tillsammans skall jobba för en trivsam boendemiljö som ni alla mår väl i och är stolta över. För detta krävs att 
vi alla hjälps åt och värnar om vårt gemensamma område både inomhus som utanför. 
 
Detta är vad som gäller i våra tvättstugor: 
Tvättpass 1 07.00-12.00 
Tvättpass 2 12.00-17.00 
Tvättpass 3 17.00-22.00 
 
• Tvättstugan får endast nyttjas av behörig hyresgäst 
• Du är själv ansvarig för din tvätt. Skadad eller stulen tvätt ersätts ej. 
• Glöm inte att snarast ta bort din bokning från bokningstavlan om du inte ska nyttja ditt tvättpass. 
• Det är inte tillåtet att ta grannens tvättid bara för att han/hon inte påbörjat passet i tid. 
• Avsluta ditt tvättpass i tid och städa efter dig. 
 
CHECKLISTA FÖR STÄD 
Efter avslutat tvättpass ska tvättstugan och torkrum med tillhörande utrustning rengöras. 
1. Torka av tvättmaskinen med en fuktad trasa och torka ur tvättmedelsfacken. 
2. Torka ur torkskåp och av torktumlaren med en fuktad trasa samt rengör filter, släng ludd i soptunna. 
3. Sopa och våtmoppa alla golv. 
 
Är det något ni undrar över eller inte förstår så hör av er till oss så kan vi förklara och om det behövs komma ut och visa. 
 
        /Fastighetsägaren 
 

 
Many tenants still call us with complaints about the cleaning in our laundry rooms and that washing is done at unauthorized 
times. 
Even though we have posted updated information about our laundry rules, this is not followed. If no improvement occurs, we 
will send out written warnings and, in the long run that can lead to eviction. 
Our wish is that we will work together for a pleasant living environment that you all feel well and proud of. For this, we all need 
to help and protect our common area both indoors and outside. 
 
This is what applies in our laundry rooms: 
Laundry pass 1 07.00-12.00 
Laundry pass 2 12.00-17.00 
Laundry pass 3 17.00-22.00 
 
• The laundry can only be used by a competent tenant 
• You are responsible for your laundry. Damaged or stolen laundry is not replaced. 
• Do not forget to remove your booking from the booking board as soon as you do not use your laundry. 
• It is not permitted to take the neighbor's laundry time only because he / she has not started the passport on time. 
• Finish your laundry on time and clean after you. 
 
CHECKLIST FOR CLEANING 
After the laundry has been completed, clean the laundry room and drying room and the associated equipment. 
1. Wipe the washing machine with a damp cloth and wipe out the detergent compartment. 
2. Wipe the drying cabinet and the dryer with a damp cloth and clean the filter, throw the lint in the trash can. 
3. Sweep and wet mop all floors. 
 
If you do not understand or wonder about something please contact us so we can explain and if necessary come out and show. 
         
 
        /Property owner 
 


