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Tvättstugan
Instruktion för bokning av tvättid med cylinder
Boka önskad tvättid genom att låsa fast din cylinder på tavlan i luckan för angi-
ven tid. 

Du kan parkera cylindern längst ner på tavlan när du inte tvättar eller inte vill 
boka en ny tid. 

Instruktion för användning av tvättstugan
Boka tid för tvättpass på bokningstavlan och påbörja passet senast 30 minuter 
efter angiven tid. Efter 30 minuter får passet nyttjas av annan medlem.

Använd rätt mängd tvättmedel som rekommenderat av tillverkaren och placera 
tvättmedel och eventuellt mjukmedel i rätt fack.

Använd tvättpåse vid tvätt av bygel-BH.

Torktumlaren och torkskåpet kan du använda 30 minuter efter avslutat pass. 

Rensa luddfilter i torktumlare efter varje pass samt i torkskåpet när den röda lam-
pan lyser. 

Sopa golvet och torka av maskiner och övriga ytor efter avslutat pass och våttorka 
golvet om du har kvällspasset.

Ta bort din cylinder efter avslutat tvättpass eller boka ny tid. 

Felanmälan
Vid fel på cylindern, bokningstavlan, maskiner eller vid läckage av vatten, kon-
taktas SBC:s kundtjänst.

Förlust av cylinder
För ny cylinder debiteras 300 kronor genom kontakt med SBC:s kundtjänst.

SBC Kundtjänst
Telefon: 0771-722 722
E-post: kundtjanst@sbc.se
Hemsidan; www.sbc.se
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Laundry room
Instruktions for bookning the lundry room
Book one laundry pass at a time by placing your lock in the desired time slott.

You can park the cylinder at the bottom of the board when not doing laundry or 
when not wishing to book a new time.

Instructions for using the laundry room
Book your laundry pass on the booking board and start the pass no later than 30 
minutes after the specified time. After 30 minutes, the pass maybe used by others.

Use the correct amount of laundry detergent as recommended by the manufactu-
rer and place detergent and fabric softener in the correct compartment.

Laundry bags/nets must be used for washing of underwire bras.

The tumble dryer and the drying cabinet can be used 30 minutes after the com-
pleted pass.

Clean the lint filter in the dryer after every pass and in the drying cabinet when 
the red light is on.

Sweep the floor and wipe clean machines and table surfaces. If you have the last 
pass for the day, even swab the floor with the mop provided.

Remove your cylinder after the end of the laundry or book a new time.

Report of failure
In case of failure of the cylinder, booking board, machines or in case of water leak, 
contact SBC Customer Service.

Loss of cylinder
Contact SBC’s customer service for a new cylinder. A sum of 300 SEK will be char-
ged.

SBC Kundtjänst
Telefon: 0771-722 722
E-post: kundtjanst@sbc.se
Hemsidan; www.sbc.se


