
Tvättstugeregler Brf Ekbladet
För allas trevnad har vi regler för tvättstugan. Lär dig reglerna 
och gör även gärna omgivningen uppmärksam på vad som 
gäller. Vi hoppas att alla ska trivas!

Tider bokas med isättning av cylinderlås på önskad tid och dag. Respektera 
tvättiderna och låt ditt lås sitta kvar under hela tvättiden men ta bort låset efteråt. Det 
är inte tillåtet att ta någon annans tvättid. Man får torka tvätten 1 timme efter 
avslutad tvättid.
Times are booked by inserting cylinder locks at the desired time and day. Please 
respect these times and let your lock remain during the entire time you are washing, 
but remove it afterwards. It is not permitted to use someone else's laundry time. You 
may dry clothes for one hour after the end of the time you have booked. 

Använd gärna miljömärkt tvättmedel. Överdosera ej.
Please use environmentally friendly detergents. Do not use more than necessary.

Tvättpåse måste användas vid tvätt av bygel-BH.
Laundy nets must be used when washing push-up bras.

Torka av tvättmaskinerna och gör dem rena från överblivet tvättmedel samt rengör 
filtren i torktumlare från ludd och smuts, rengör torkskåp. Torka av golvet och städa 
efter dig och ställ tillbaka städredskapen. Tomma förpackningar skall källsorteras i 
sophusen. 
Wipe off the washing machines and clean away any residue detergent. Remove fluff 
and dirt from filters in dryers. Scrub the floor and clean up after yourself and return 
cleaning equipment. Emty packing will be sort in the refuse room.

Efter avslutad tvättid se till att alla fönster är stängda och ljusen släckta.
After washing, make sure that all windows are closed and the lights are turned off.

Rökning är förbjuden.
Smoking is not permitted.

Barn får bara vara i tvättstugen i vuxens sällskap.
Children must be accompanied by an adult in the washroom.

Vid eventuella fel kontakta någon i styrelsen eller ”HandyMan”. Telefonnumret finns i 
din uppgång.
In the event of faults, please contact anyone in the border or ”HandyMan”. The 
phone number is posted at the entrance.

Stora mattor får INTE tvättas här
Large rugs and carpets may NOT be washed here.

Hundar eller andra husdjur får ej medtagas i tvättstugan.
Dogs or other houseanimals are forbidden in the washingroom.


