Brf Mårdens tvättstugor
När du bokar ett tvättpass, godkänner du samtidigt nedanstående regler daterade den
9 februari 2015.
Allmänt
 I Brf Mården finns två tvättstugor, en på varje gård.
 Du kommer in i gårdshuset med e-nyckel 1 eller 2.
 Innanför dörren till höger finns en bokningstavla. Där kan du boka tvättstuga, bastu,
gårdslokal och gästrum.
Du kan också göra dina bokningar via internet. Länken till bokningen finns på
www.brf-marden.se
 Du kan bara använda tvättstugan på din ”egen” gård.
 Du kan bara komma in i tvättstugan under den tid, som du har bokat.
I varje tvättstuga finns:
 1 liten tvättmaskin inkl torktumlare för ”spontantvätt”.
 3 maskingrupper om två tvättmaskiner och en torktumlare.
 1 grovtvättmaskin för mattor mm.
OBS! Tvätta alltid mattor o. dyl. i den stora grovtvättmaskinen
 1 stort torkskåp. Det är i första hand avsett för den, som bokat grovtvättmaskinen.
 2 mindre torkskåp i tvättstugan på gård 13 för fritt utnyttjande. I gård 12:s tvättstuga
finns 3 mindre torkskåp också för fritt utnyttjande.
OBS! Du får bara använda ett torkskåp åt gången.
 1 mangel med bredare vals för fritt utnyttjande.
 1 mangel med smalare vals för fritt utnyttjande.
OBS! Efter avslutad mangling ska duken hänga fritt över mangeln för att torka.
Tvättpass:
Du kan bara boka en tvättid åt gången. Om det finns fler lediga maskiner efter att du
startat din maskingrupp kan du boka en ny tid direkt.
Om passet ej startats inom 30 minuter avbokas det och kan övertas av annan.
Normaltvätt:
Max 8 pass per månad. 3 tim/pass + 1 tim torktid + 1 timmes ”hämta tid”
Grovtvätt:
Max 2 pass per månad. 3 tim/pass + 1 tim torktid + 1 timmes ”hämta tid”

Spontantvätt:
Max 8 pass per månad. 2 tim/pass + 1 tim torktid. Kan bokas högst en timme innan passtart
och starta maskinen inom 20 minuter.
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OBS! Du kan inte starta en tvättmaskin efter kl 21.15 eller när det återstår mindre än 45
min av din tvättid.
Observera!
 Använd tvättpåse vid tvätt av bygel-BH.
 Töm fickor innan tvätt.
 Dörrarna till såväl gårdshus som tvättstuga ska av säkerhetsskäl alltid vara stängda/låsta
när du är i tvättstugan.
Avbokning Tvättpass
Om du inte har för avsikt att använda din bokade tid, avboka då så att någon annan kan
använda den tiden. Du får då inte heller passet registrerat som utnyttjat.
Efter avslutad tvätt
 Tvättmaskinen ska vara tömd på tvätt senast vid tvättidens utgång.
 Rengör tvättmedelsfacken och låt dem stå öppna.
 Torka av maskinerna.
 Torka av runt luckan (gummipackningen) till tvättmaskinerna.
 Töm tumlarens luddfack.
 Torkskåpet ska torkas rent på golvet.
 Tag med kläderna hem – låt dem inte ligga kvar – risk för stöld.
 Pressa ihop tomma förpackningar så att de inte tar så stor plats i sopsäckarna.
 Båda dörrarna samt fönster ska vara stängda när ingen är i tvättstugan - obehöriga och
djur kan annars ta sig in.
Vad händer om du glömt att hämta tvätten?
Du kommer inte in i tvättstugan! Du kan då välja på två alternativ:
 Om det är någon inne i tvättstugan kan du knacka på och be den personen öppna.
 Du kan också boka en ny tvättid och hämta tvätten och sedan avboka men då ”tappar”
du ett tvättpass.
Vid fel
 Om det är fel på en maskin, anmäl själv till Nacka Drift & Skötsel 073 – 551 37 45
måndag - fredag mellan 08.00 – 16.00 (telefonsvarare övrig tid på dygnet) eller mejl till
www.nackadrift,se eller www.brf-marden.se och fliken ”service”.
 Fyll även i en felanmälningsblankett (finns i städskåpet) och lägg den på maskinen.
Brf Mården
Styrelsen
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