Tvättbokningsinformation
Parentesen och Gylleholm
Tvättstugan är ett utrymme som du delar med andra hyresgäster. I varje tvättstuga finns
trivselregler uppsatta, vi ber dig respektera dessa och därmed medverka till en ren och trivsam
tvättstuga. Använd maskinerna med varsamhet, maskinella skador är dyra att reparera och ger
irriterande avbrott som följd. Slarv och oaktsamhet i tvättstugan/bastun kan leda till att vi
tvingas debitera enskilda hyresgäster för de skador som uppstår. Om något är fel på
utrustningen ber vi dig att felanmäla detta.
Som hyresgäst kan du boka tvättid på afbostader.se och på tvättbokningstavlan.
Du bor på

Tvättstuga, bastu och
bokningstavlans placering
Södra Esplanaden 30 A
Södra Esplanaden 30 B
Södra Esplanaden 30 B - 32 E Södra Esplanaden 30 B
Gylleholm
Södra Esplanaden 30 B

Du når utrymmena
Via källaren i 30 A
Via 30 B
Via 30 B eller baksidan av huset.

Bokningsregler tvättstuga!
 Tvättstugan är öppen alla dagar 07.00 – 23.30.
 Ett bokat tvättpass ger dig tillgång till en tvättmaskin i 1,5 timme.
 Efter avslutat tvättpass har du tillgång till tvättstugan i ytterligare en timme för att
torka och hämta dina kläder.
 Tvättstugans torkmöjligheter delas solidariskt av alla som tvättar.
 Du kan ha upp till tre tvättpass bokade samtidigt.
 Kvarglömd tvätt kan hämtas 00.30 - 01.00.
För att kunna använda tvättstugan måste du alltid aktivera din bokning på utsatt tvättid.
Aktivera med taggen via bokningstavlan eller tvättstugans dörrlås. Tvättpass avbokas
automatiskt efter 15 minuter om du inte börjat tvätta. Tvätt kan inte påbörjas när mindre än 45
minuters tvättid återstår. Avboka pass du inte tänker utnyttja, då blir de tillgängliga för andra
hyresgäster som har behov av att tvätta.
Bokningsregler bastu!
 Bastun är öppen alla dagar 08.00 - 00.00.
 Ett bokat bastupass ger dig tillgång till bastun i två timmar.
 Du kan ha upp till tre bastupass bokade samtidigt.
Vid frågor, kontakta servicecenter på 046-19 15 00.

