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Om	  du	  vill	  använda	  dig	  av	  vår	  tvättstuga,	  läs	  igenom	  följande	  regler	  noga.	  
Dessa	  är	  skrivna	  för	  att	  underlätta	  både	  för	  dig	  och	  dina	  grannar.	  Använder	  
du	  dig	  av	  tvättstugan	  så	  är	  du	  också	  införstådd	  med	  våra	  regler.	  

Du	  bokar	  din	  tvättid	  på	  Electrolux	  Wascator	  Bokningstavla.	  	  Du	  förfogar	  då	  ensam	  över	  de	  
två	  stora	  tvättmaskinerna	  W	  365	  H	  LE,	  den	  stora	  torktumlaren	  T5190,	  det	  stora	  torkskåpet	  
TS	  3121	  samt	  50	  %	  av	  det	  gemensamma	  torkrummet.	  

-‐ FÖRBJUDET	  ATT	  TVÄTTA	  MATTOR	  OAVSETT	  STORLEK	  
OCH	  MATERIAL	  

-‐ 	  
-‐ Torktumlare	  T	  2130	  C	  och	  torkskåpet	  TS	  3121	  får	  användas	  i	  60	  minuter	  efter	  bokad	  tvättid´s	  

slut.	  Tiden	  för	  att	  disponera	  50	  %	  av	  torkrummet	  är	  likaså	  fyra	  timmar.	  
-‐ Användare	  av	  bokade	  tvättider	  har	  INTE	  samtidigt	  tillgång	  till	  akuttvättmaskin	  W	  355	  H	  och	  

dess	  torktumlare	  T5190	  !	  	  Solidaritet	  med	  dem	  som	  har	  hamnat	  i	  skiten,	  och	  behöver	  
akuttvätta,	  med	  andra	  ord.	  

	  
-‐ Användare	  av	  akuttvättmaskinen	  får	  inte	  flytta	  på	  tvätt	  som	  finns	  i	  de	  stora	  torkmaskinerna	  	  	  

T	  5190	  eller	  TS	  3121.	  Akuttvättmaskinens	  tvätt	  torkas	  i	  akuttumlare	  T2130C	  .	  
	  

-‐ Har	  du	  bokat	  en	  tvättid	  men	  inte	  kommer	  hinna	  starta	  i	  tid,	  fäst	  då	  en	  lapp	  med	  detta	  
meddelande	  på	  ditt	  bokningslås.	  Du	  avsäger	  dig	  härmed	  de	  första	  120	  minuterna	  av	  din	  
tvättid	  men	  behåller	  de	  rättigheter	  som	  gäller	  för	  din	  bokade	  tvättid	  när	  du	  väl	  börjar	  
tvätta.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Den	  som	  använder	  sig	  av	  dessa	  ”dina”	  120	  minuter	  av	  tvättid	  har	  tillgång	  till	  torktumlare	  
T5190,	  torkskåp	  TS3121och	  50	  %	  av	  torkrummet.	  Alltså	  samma	  premisser	  som	  om	  det	  vore	  
en	  ordinarie	  bokning.	  

	  
-‐ Bokad	  tvättid	  som	  inte	  påbörjas	  inom	  30	  minuter	  från	  bokad	  tid	  (där	  det	  inte	  förekommer	  ett	  

meddelande	  på	  tvättlåset)	  går	  förlorad.	  
-‐ Använder	  du	  akutmaskinen	  så	  är	  du	  på	  plats	  när	  tvättprogrammet	  är	  färdigt.	  Tvätt	  som	  

blockerar	  nästa	  akutmaskinsanvändare	  tas	  ut	  och	  läggs	  i	  ett	  blött	  skick	  i	  en	  tvättkorgvagn.	  
-‐ Är	  du	  klar	  med	  tvättmaskinerna	  W	  365	  H	  LE	  så	  visa	  detta	  tydligt	  med	  att	  ställa	  upp	  luckorna	  

vilket	  då	  är	  en	  signal	  att	  någon	  annan	  kan	  börja	  tvätta.	  
-‐ Kvarglömd	  torkad	  tvätt	  i	  torkskåp/torkrum	  kan	  med	  fördel	  flyttas	  på	  när	  första	  tvättiden	  

för	  dagen	  påbörjas.	  Tvätt	  	  i	  torkrummet	  får	  efter	  fyra	  timmar	  avlägsnas.	  
-‐ Låt	  de	  två	  hinkarna	  vid	  torktumlarerna	  	  fyllas	  av	  uppsopat	  damm	  och	  ludd	  och	  inte	  med	  dina	  

egna	  tvättmedelsförpackningar.	  
-‐ Efter	  avslutad	  tvättid,	  sopa,	  skura,	  putsa,	  feja	  allt	  efter	  behov.	  Din	  insats	  kommer	  ej	  att	  gå	  

omärkt	  förbi.	  
-‐ Vid	  fel,	  brister,	  klagomål	  för	  tvättstugan,	  eller	  nyckelbehov	  till	  bokningstavlan	  kontakta	  

Thomas	  Liljeroth.	  Gärna	  genom	  mejl	  till:	  styrelsen@appeltradet.org	  



	  


