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Det här gäller:
Till tvättstuga 1 hör torkrum 1 och torktumlare 1
Till tvättstuga 2 hör torkrum 2 och torktumlare 2
Till tvättstuga 3 hör torkrum 3 och torktumlare finns i tvättstuga 3
Har inte den som bokat sig för en tvättid kommit inom en halvtimme
anses tvättstugan ledig och kan användas av någon annan.
Om du avser att komma senare än när tvättpasset börjar kan du notera på skrivtavlan (mittemot bokningstavlan) när du tänker börja tvätta.
Skriv datum, tvättstuga, ditt lägenhetsnummer, namn och när du avser
att börja tvätta.
Ett tvättpass är ledigt om det inte finns en tvättkolv på bokningstavlan eller om det inte finns någon tvättkolv i läsaren på dörren. Men du
måste naturligtvis kontrollera på skrivtavlan om det finns någon notering där. Och vi förutsätter att alla respekterar detta.
Titta också så att det inte är upptaget i tvättstugan.
ALLA ska städa efter sig när man tvättat klart. Rengör även filtret i
torktumlaren och tvättmedelsfacket på tvättmaskinerna.
Vi har ett miljöhus för avfall. Om du inte ¨själv ”orkar” gå till miljöhuset med dina sopor ska du sortera i de olika behållare för avfall som
finns i tvättstugan vid torktumlarna. Du ska även platta ihop tomma
tvättmedelspaket.
Om något går sönder – meddela styrelsen via telefon eller e-post
info@soderhus.se
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Så här funkar bokningssystemet
− För att boka tvättid använder du din tvättkolv.
− Denna placeras i bokningstavlan på den dag och det tvättpass du
önskar.
− För att öppna utifrån in till din bokade tvättstuga håller du din
unika ”tagg” framför läsaren.
− Den unika koden läses då av och är du behörig öppnas det elektriska slutblecket och dörren går att öppna.
− För att låsa utifrån till din tvättstuga placerar du tvättkolven på läsaren och då kan inga ”taggar” öppna dörren.
− För att kunna öppna dörren måste tvättkolven tas ur läsaren.
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