
Rutiner och regler för tvättstugan 
På årsstämman 23 maj 2019 tog föreningen beslut om att bygga om en av 
föreningens två tvättstugor till en lägenhet. I samband med detta bildades 
en tvättstugegrupp som fick till uppgift av styrelsen att försöka optimera 
användandet av och ta fram nya rutiner för den kvarvarande tvättstugan. 

Nya rutiner 
Nya rutiner och regler gäller från och med 2020-03-01 och är förankrade 
hos styrelsen.

Kortare och fler tvättpass 
För att fler ska kunna använda tvättstugan kommer det att bli fler tvättpass 
på färre timmar. De nya tiderna är:
• 06-10 (07-10 på lördagar och söndagar)
• 10-13
• 13-16
• 16-19
• 19-21 (plus torkning fram till 22).

Du får använda tvättskåp och torktumlare 40 minuter efter pass 
Det är tillåtet att fortsätta torka tvätt i torkskåp samt i torktumlare 40 minu-
ter in på nästkommande tvättid. Du städar då tvättstugan som vanligt innan 
nästa persons tvättid börjar, och avslutar sedan med att rengöra torkfiltren 
när du torkat klart.

Du kan boka två pass åt gången 
Du får boka två pass åt gången i kalendern, men de får inte vara två på 
varandra följande tider. Du kan dock boka passen på samma dag så länge 
det är minst en tvättid emellan passen. Ny tvättid får bokas när en tidigare 
bokad tid har tagit slut.

Tvätta gärna på vardagar 
Vi önskar att du som har möjlighet att tvätta under dagtid på vardagar väl-
jer att göra det, så att de som har mer begränsade möjligheter (arbetstider, 
skola, med mera) kan utnyttja kvälls- respektive helgtider. Detta är givet-
vis inte ett krav, men det skulle underlätta.



Om du planerar att påbörja din tvättid senare eller tidigare 
Om du planerar att påbörja din tvättid senare än vid tvättidens start så bör 
du skriva det i bokningskalendern. Efter en timme är det annars tillåtet att 
börja tvätta under ett pass som bokats av någon annan, men som inte ut-
nyttjas. Det är också önskvärt att ange i kalendern om du tänker avsluta 
tvättpasset tidigt, då detta ger möjlighet för nästa som ska tvätta att börja 
sin tvättid tidigare eller att någon annan kan använda den resterade tvätti-
den för ett snabbt tvättpass.

Bokade tider som inte används 
Om inte den som ska tvätta har noterat i kalendern att tvättningen ska på-
börjas senare, så är det tillåtet för någon annan att ta över tvättiden efter en 
timme

Städning av tvättstugan 
Du som använder tvättstugan ska alltid städa efter dig.

Vad får du använda tvättmaskinerna till? 
Du får inte tvätta kläder eller tyger som förstör tvätten för dem som kom-
mer efter utan att rengöra maskinen ordentligt. Ett exempel på detta kan 
vara kläder fulla med djurhår.

Utvärdering, synpunkter och förslag 
De nya rutinerna kommer att utvärderas vid årsskiftet. Vi i tvättstugegrup-
pen tar gärna emot synpunkter och förslag, samt erfarenheter (är det svårt 
att hinna tvätta, torka, hitta lediga tider med mera) men ni får också gärna 
meddela om de nya rutinerna fungerar bra! Meddela gärna också om ni ser 
att det fattas städmaterial, rengöringsmedel eller liknande.
Maila förslagsvis era synpunkter till kontakt@rickombergakulle.se.
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