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Tvättstugan är belägen i port 70, 
källarvåningen 

 
Du kommer in med Din Aptus-bricka. 
 
Tvättpassen varierar mellan två- och tretimmarspass. 
 
 Pass 1 Pass 2 Pass 3 Pass 4 Pass 5 Pass 6 
Ti – Fre 0700 – 0900 0900 – 1200 1200 – 1400 1400 – 1700 1700 - 1900 1900 - 2200 

 
 
 Pass 1 Pass 2 Pass 3 Pass 4 Pass 5 Pass 6 
Lö – Mån 0700 – 0900 0900 – 1200 1200 – 1400 1400 – 1700 1700 - 1900 1900 - 2200 

 
 

Lördagar, söndagar, måndagar och helger nyttjas ej pass 1. Orsaken till detta är att 
störningar för de boende i porten undviks vid helger samt att tvättstugan städas på 
måndagar. 
 
 
Du bokar tid med din tvättbricka på bokningstavlan, som sitter i hallutrymmet 
alldeles innan tvättstugan eller via hemsidan. 
 
 
Om Du inte påbörjat nyttjande av din bokade tvättid inom 30 minuter, så anses Du 
ha förverkat Din tid och vem som helst kan nyttja tvättstugan. 
D.v.s  påbörjat senast 0730, 0930, 1230, 1430, 1730, 1930 
 
  
Efter varje tvättpass skall Du städa enligt anslagna instruktioner i tvättstugan. 
Lämna tvättstugan lika fräsch och fin som Du själv skulle vilja finna den när Du påbörjar 
Ditt pass! 
 
Alla eventuella fel som uppstår skall anmälas direkt till fastighetsskötaren. 
 
Anteckna Dina iakttagelser och genomförda tvättpass i ”tvättliggaren” i tvättstugan. 
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Regler för tvättstugan 

 
Alla som använder tvättstugan måste 
anteckna detta i den befintliga ”boken”. 
 
Alla skall städa noggrant efter sig enligt 
separat städschema (som finns uppsatt i 
tvättstugan) 
 
Rökning är ej tillåtet (p g a allergi) 
 
Att medföra djur är ej tillåtet (p g a allergi) 
 
Tvättpass skall tas i bruk inom 30 minuter 
annars är det fritt för annan att ta över 
tvättpasset 
 
Fel på maskiner skall anmälas till 

fastighetsskötaren 
 
Den som går ifrån tvättstugan skall se till att 
fönster och dörrar är stängda och låsta samt 
att lyset är släckt. 
 


