
Riksbyggens Bostadsrättsförening 

Malmöhus nr 24 

 

 

 

För allas trivsel – följ de nya tvättreglerna! 
Tvättpass i höghusen:  

– Pass 1 kl. 07-12. Torkskåpet i allmänna utrymmet kan användas till kl. 13. 

– Pass 2 kl. 12-17. Torkskåpet i allmänna utrymmet kan användas till kl. 18. 

– Pass 3 kl. 17-22. Torkskåpet i allmänna utrymmet kan användas till kl. 22. 

Obs! För det lilla torkskåpet (Hyacintg. 29) gäller tiderna som finns på skåpet. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

• Du måste boka ett pass för att få tvätta. 

• Du kan avboka ett tvättpass innan passets början eller under passet. 

• Du kan boka nytt tvättpass efter avslutad tvätt eller efter avbokning av passet. 

• Tvättstugan får bara användas av medlemmen för egen tvätt. Tvättstugan får till 

exempel inte användas av vänner eller släktingar eller för företagstvätt! 

• Rengöring och städning efter tvätten: 

 1.  Torka av maskinerna.  

2.  Rengör tvättmedelsfacken.  

3.  Rengör alla filter.  

4.  Sopa och gör golvet rent. 

5.  Stäng fönstret, släck lyset och stäng dörren. 

6.  Kartonger och flaskor för tvättmedel, sköljmedel m.m. ska lämnas i miljöhuset. 

     Kartonger och flaskor får inte lämnas i papperskorgen eller på golvet! 

 Du kan få betala en schablonavgift på 500 kronor om du inte gör rent 
och städar enligt de sex punkterna ovan.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

• Om det är fel på någon maskin:  

 – Ring vaktmästaren 040-13 36 16 dagtid kl. 07.00-16.00. 

 – Ring Jouren 0771-860 860 övrig tid. 

• Utrustning: – Disktrasa. Sopborste och sopskyffel. Tvätthink med golvmopp.  

 – Borstar för rengöring av olika filter. Tvättvagn. 

• Om det inte är städat eller om utrustning saknas när du ska börja tvätta:  

 – Meddela klockslag och tvättstuga snarast till vaktmästaren,  

    040-13-36 16, eller till expeditionen, Tulpangatan 6. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Öppningsavgift: För öppning av dörr eller tvättmaskin efter ditt 
tvättpass kommer du att debiteras en öppningsavgift på 500 kronor. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Riksbyggens Bostadsrättsförening 

Malmöhus nr 24 

 

 

 

 

För allas trivsel – följ de nya tvättreglerna! 
Tvättpass i låghusen:  

– Pass 1 kl. 07 - 15 

– Pass 2 kl. 15 - 22 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

• Du måste boka ett pass för att få tvätta. 

• Du kan avboka ett tvättpass innan passets början eller under passet. 

• Du kan boka nytt tvättpass efter avslutad tvätt eller efter avbokning av passet. 

• Tvättstugan får bara användas av medlemmen för egen tvätt. Tvättstugan får till 

exempel inte användas av vänner eller släktingar eller för företagstvätt! 

• Rengöring och städning efter tvätten: 

 1.  Torka av maskinerna.  

2.  Rengör tvättmedelsfacken.  

3.  Rengör alla filter.  

4.  Sopa och gör golvet rent. 

5.  Stäng fönstret, släck lyset och stäng dörren. 

6.  Kartonger och flaskor för tvättmedel, sköljmedel m.m. ska lämnas i miljöhuset. 

     Kartonger och flaskor får inte lämnas i papperskorgen eller på golvet! 

 Du kan få betala en schablonavgift på 500 kronor om du inte gör rent 
och städar enligt de sex punkterna ovan.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

• Om det är fel på någon maskin:  

 – Ring vaktmästaren 040-13 36 16 dagtid kl. 07.00-16.00. 

 – Ring Jouren 0771-860 860 övrig tid. 

• Utrustning: – Disktrasa. Sopborste och sopskyffel. Tvätthink med golvmopp.  

 – Borstar för rengöring av olika filter. Tvättvagn. 

• Om det inte är städat eller om utrustning saknas när du ska börja tvätta:  

 – Meddela klockslag och tvättstuga snarast till vaktmästaren,  

    040-13-36 16, eller till expeditionen, Tulpangatan 6. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Öppningsavgift: För öppning av dörr eller tvättmaskin efter ditt 
tvättpass kommer du att debiteras en öppningsavgift på 500 kronor. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Riksbyggens Bostadsrättsförening 

Malmöhus nr 24 

 

 

 

För allas trivsel – följ de nya tvättreglerna! 
Tvättpass i loftgångshuset:  

– Pass 1 kl. 07-12 

– Pass 2 kl. 12-17 

– Pass 3 kl. 17-22 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

• Du måste boka ett pass för att få tvätta. 

• Du kan avboka ett tvättpass innan passets början eller under passet. 

• Du kan boka nytt tvättpass efter avslutad tvätt eller efter avbokning av passet. 

• Tvättstugan får bara användas av medlemmen för egen tvätt. Tvättstugan får till 

exempel inte användas av vänner eller släktingar eller för företagstvätt! 

• Rengöring och städning efter tvätten: 

 1.  Torka av maskinerna.  

2.  Rengör tvättmedelsfacken.  

3.  Rengör alla filter.  

4.  Sopa och gör golvet rent. 

5.  Stäng fönstret, släck lyset och stäng dörren. 

6.  Kartonger och flaskor för tvättmedel, sköljmedel m.m. ska lämnas i miljöhuset. 

     Kartonger och flaskor får inte lämnas i papperskorgen eller på golvet! 

 Du kan få betala en schablonavgift på 500 kronor om du inte gör rent 
och städar enligt de sex punkterna ovan.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

• Om det är fel på någon maskin:  

 – Ring vaktmästaren 040-13 36 16 dagtid kl. 07.00-16.00. 

 – Ring Jouren 0771-860 860 övrig tid. 

• Utrustning: – Disktrasa. Sopborste och sopskyffel. Tvätthink med golvmopp.  

 – Borstar för rengöring av olika filter. Tvättvagn. 

• Om det inte är städat eller om utrustning saknas när du ska börja tvätta:  

 – Meddela klockslag och tvättstuga snarast till vaktmästaren,  

    040-13-36 16, eller till expeditionen, Tulpangatan 6. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Öppningsavgift: För öppning av dörr eller tvättmaskin efter ditt 
tvättpass kommer du att debiteras en öppningsavgift på 500 kronor. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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