
TvättAnn
Nytt bokningssystem för tvättstugan

i Gränbygårdarna 
från 2016



Allmänt
Det elektroniska bokningssystemet ger större säkerhet för alla som använder tvättstugan.
Det skapar trygghet att bara den som har bokat maskinerna har tillträde till dem. 
Systemet registrerar vem som bokat maskinerna och har tillträde till dem.

I korthet innebär det elektroniska bokningssystemet följande:

Du har åtkomst till de bokade maskinerna under den bokade tiden

Du kan avboka tiden

Du har åtkomst till torktumlare, tvättstugans torkrum, grovtvättstugans torkrum och
mangelrum

Om du inte ’taggar’ in inom en halvtimme från tvättidens början frigörs tiden för annan 
att boka.

Inga parallellbokningar kan göras annat än med bokning i grovtvättstugan.

Om du väljer ett tvättprogram som är längre än din kvarstående tvättid säger maskinen 
ifrån med uppmaning att välja annat program.
Maskinen startar inte om den återstående tvättiden är för kort.



BOKNING/AVBOKNING

Här bokar/avbokar du

1. - via tavlan i tvättstugekorridoren
se bifogat blad

2. - via appen i din mobiltelefon
3. - via länk på hemsidan

Du kan boka fyra veckor framåt



ÖPPETTIDER 

MÅNDAG – FREDAG

KL 07.00 -21.00

Lördag – Söndag 

kl 08.00 – 20.00



Tvättmaskinerna är indelade i fyra grupper

Grupp 1 består av två 
maskiner märkta med 1

Grupp 2 består av två 
maskiner märkta med 2

Grupp 3 består av två 
maskiner märkta med 3

Grupp 4 
avser grovtvättstugans 
tvättmaskin och är märkt 
med 4



Tvättmaskiner och tvättider

Grupp 1

Mån –Fre
07.00-08.00
08.00-10.00
10.00-12.00
12.00-14.00
14.00-16.00
16.00-18.00
18.00-20.00

Grupp 2 Grupp 3

Mån –Fre Mån -Fre
07.00-09.00      07.00-10.00
09.00-11.00 10.00-13.00
11.00-13.00 13.00-16.00
13.00-15.00 16.00-19.00
15.00-17.00 19.00-20.00
17.00-19.00
19.00-20.00



Grovtvättstugan

Tvättider 
Grupp 4

Mån –Fre

07.00- 09.00
09.00- 11.00
11.00 -13.00
13.00 -15.00
15.00 -17.00
17.00 -19.00
19.00 -20.00



Tvättstugan
Tvättider Lör –Sön
Grupp1

Tvättstugan
Tvättider Lör -Sön
Grupp 2

Tvättstugan
Tvättider Lör -Sön
Grupp 3

08.00 -10.00
10.00 -12.00
12.00 -14.00
14.00 -16.00
16.00 -18.00
18.00 -19.00

08.00 -10.00
10.00 -12.00
12.00 -14.00
14.00 -16.00
16.00 -18.00
18.00 -19.00

08.00 -11.00
11.00 -14.00
14.00 -17.00
16.00 -19.00
17.00 -19.00

Grovtvättstugan
Tvättider Lör –Sön
Grupp 4

08.00 -10.00
10.00 -12.00
12. 00-14.00
14.00 -16.00
16.00 -18.00
18.00 -19.00



Ordningsregler

Tvättstugan får användas av bostadsrättsinnehavare och deras 
familjemedlemmar

Tvättider bokas/avbokas på bokningstavla som finns i tvättstugekorridoren, 
via app i mobiltelefonen eller via länk på hemsidan

Endast tvätt- eller sköljmedel för maskintvätt får användas

Det är förbjudet att färga eller använda kemikalier såsom klorin i maskinerna

Vid tvätt av bygelbehå skall särskild tvättpåse användas. Risk finns annars att 
bygeln skadar tvättmaskinen

Tvättning av skor skall ske i grovtvättstugan

Töm alla fickor från pennor, verktyg mm som kan orsaka skador i maskinen



Efter att tvättiden är slut kontrollera att maskinerna är tömda

Maskinerna skall rengöras

Efter avslutad tvätt ska båda tvättstugorna lämnas i god ordning

Öppna luckan till tömda maskiner och torka ur tvättrumman så att inga rester finns 
kvar

Tvättmedels- och sköljmedelsfack skall rengöras och lämnas öppna (visa hänsyn till 
allergiker)

Rensa bort ludd ifrån torktumlare med befintlig borste. Maskinerna blir annars lätt 
överhettade och avger då ingen värme eller stannar

Tvätten skall hämtas så fort den är torr



Tvättkorgarna skall ställas tillbaka i tvättstugan från tork- och mangelrum

Grovtvättstugans tvättmaskin får användas för mattor max 8 kg, täcken, överkast 
mm. 

Mattor hängs i grovtvättstugans torkrum

Grovtvättstugans torkrum får inte användas till att tvätta mattor

Det är förbjudet att tvätta mattor på tvättstugornas golv

Barn utan föräldrartillsyn får inte vistas i tvättstugan



Kvarglömda kläder

I mangelrummet finns kärlet för kvarglömda kläder som töms och kastas 
sista torsdagen varje månad


