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BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RÖBÄCKSHUS NR 2

TVÄTTSTUGAN 

 
Gemensam tvättstuga med två relativt stora 
tvättmaskiner, centrifug, torktumlare och 
torkskåp finns att nyttja för de boende i 
föreningen. 
 
Tvättstugan helrenoverades 1996 och med 
gemensamt ansvar för att sköta maskiner och 
utrymmen på bästa sätt så har vi en fin 
tvättstuga i många år. 
 
Du bokar din tvättid i tvättstugan med den 
låscylinder som tillhör lägenheten och bär 
lägenhetsnumret. När du vet med dig att du 
inte kommer att använda tvättstugan under en 

längre tid ta då in låscylindern så den inte 
blockerar tvättid i onödan. 
 
Tvättid: 3 timmar samt torktid 1,5 timme 
efter avslutad tvättid. 
 
Vid varje maskin finns instruktioner  om 
användandet. 
 
Några små tips i energisparandets tecken: 
• använd endast miljömärkt tvättmedel och 

överdosera ej 
• tvätta hel- eller halvfulla maskiner, ej 

enstaka plagg 
• centrifugera alltid före torkning, det spar 

torktid och energi 
• ställ in tiduret på lämplig torktid, inte 

längre än vad som behövs (följ anvisn.) 
• använd torkställningen ute, den är 

gemensam, spar energi och ger 
väldoftande tvätt 

 
Städa alltid tvättstugan efter dej, alla tycker 
det är trevligt att komma till en nystädad 
lokal. 
 
Lämna alltid lokalen i det skick som Du 
själv önskar finna den…………… 

 
 

SAMLINGSLOKALEN 
 

 
 
Föreningen har två samlingslokaler för de 
boende att nyttja, en på vardera plus. 
De är utrustade med en uppsättning porslin 
och bestick. Där finns två kokplattor och ett 
kylskåp, bord och stolar samt ett pingisbord. 
Du ”lånar” lokalen gratis och bokar tid i 
almanackan på anslagstavlan utanför lokalen. 

Uppgifter om namn och adress på de 
personer som har nyckel till lokalen finns på 
anslagstavlan utanför densamma. 
 
Vissa regler måste dock följas: 
 
• använd Ej skor som svärtar golven, ta 

helst av ytterskor, det underlättar 
städningen för dej 

• städa ordentligt efter dej, golv ska vara 
ordentligt rengjorda 

• Diska och plocka undan 
• Ställ i ordning efter dej, det skall alltid se 

snyggt ut i lokalen 
• Lokalen får endast nyttjas och bokas av 

de boende i föreningen 
• Lägenhetsinnehavaren är alltid ansvarig 
 
Använd gärna lokalen till kurskvällar, kalas 
eller annan för den lämplig aktivitet.

 


