
Tvättstugeregler! 
Alla som någon gång har tvättat i en gemensam tvättstuga vet att det finns vissa 

regler att följa för husfridens skull. Här är några enkla tumregler kring hur du 
sköter vett och tvättetikett! 

 

Tider bokas via hemsidan eller på bokningstavlorna utanför tvättstugorna och 
expeditionen på Heimdalsgatan 26.  
Tvättstugorna är bokningsbara måndagar - lördagar mellan 07:00-21:00, söndagar 
10:30-21:00. 
Tänk på att tvättstugan endast är tillgänglig den tid du bokat. Det är därför viktigt att du 
hämtar din tvätt i tid, annars kommer du inte in i tvättstugan. 
Det är tillåtet att ha torkmaskinerna 30 min efter bokad tid. 
Observera att du MÅSTE vara kvar i tvättstugan under den tiden.  
Tvättstugan är endast avsedd för bostadsrättshavarens egen tvätt. 

 

 
Använd gärna miljömärkt tvättmedel. Överdosera ej.  
Sigtunas vatten är medelhårt på gränsen till mjukt.  
Tvättmedel löddrar lätt i mjukt vatten och det räcker därför med en låg dos. 
 

 

 
Tvättpåse måste användas vid tvätt av bygel-BH. Byglarna kan fastna i trumman och 
förstöra maskinen. Töm även alla fickor. 
 

 

 
Tunga mattor och liknande får INTE tvättas eller torktumlas i maskinerna. Maskinerna 
kan gå sönder. 
Det är absolut förbjudet att färga kläder i tvättmaskinerna. 
 

 

 
 
Barn får bara vara i tvättstugan i vuxens sällskap. 
 
 

 

 
 
Rökning är förbjuden. 
 
 

 

Torka av tvättmaskinerna och gör dem rena från överblivet tvättmedel i facken samt 
rengör filtret i torktumlare från ludd och smuts. 
Rengör även uppsamlingskaret bakom centrifugen/tvättmaskinerna. 
Golven i tork-, tvätt- och strykrum ska sopas och våtmoppas. 
Ställ tillbaka städredskapen efteråt.  
Är tvättstugan ostädad när Du påbörjar din tvättid ska det anmälas till vaktmästare Erik 
eller styrelsen via telefon eller mail. (Se adresslista i trapphuset.) 

 
Om städningen inte sköts måste föreningen låta ett städföretag sköta städningen.  

Den kostnaden kommer att medföra en höjning av månadsavgiften. 
 

 

Vid eventuella fel, anmäl till vaktmästare Erik via telefon eller mail.  
(Se adresslista i trapphuset.) 
Häng lappen ”Trasig, felanmäld” på aktuell maskin. 



 


