Det här fixar du! Vanligt tvättvett
En blond tjej med långt hår står i sin lägenhet. Hon säger: Så här håller sig alla glada i
tvättstugan: Du bokar din tvättid med ett tvättlås. Hon är i en källaren där det finns en tavla
på väggen där du kan placera olika lås för att boka en tvättid. Hon sätter in sin nyckel i sitt
lås och placerar låset i rätt hål för den tid hon vill boka och så vrider hon om för att låsa fast
det och parkera bokningstiden. Hon säger: Eller digitalt via en tag, en informationstavla eller
på webben. Hon håller en digital bricka mot en tavla för att boka tvättid digitalt. Oavsett hur
du bokar, tänk på att aldrig ta någon annans tid. Lite tvättråd. För din egen skull: Följ
tvättråden i kläderna. Hon håller i en tröja med en tvättlapp som visar olika tvättansvisningar.
Hon säger: Tvätta vitt för sig, färgat för sig och i rätt temperatur. För allas skull: Tvätta bh
med bygel i tvättpåse så att den inte har sönder maskinen. Hon visar genom att placera en
bh i en tvättpåse och lägga in den i tvättmaskinen. Hon säger: Tvätta inga större mattor,
stora filtar eller skor. Och slösa INTE med tvättmedel. Först och främst är det inte bra för vår
miljö. Och det kan bli rester som möglar. Det kan orsaka allergi för andra som tvättar. Och
det är för allergikerna som vi inte tar med husdjur in i tvättstugan. Hon plockar in smutstvätt
från sin tvättkorg och lägger in i maskinen, sedan doserar hon tvättmedel och häller i det i
tvättmedelsfacket i tvättmaskinen. Sedan säger hon: När det gäller tvättstugeregler: Kolla
efter information i tvättstugan. Det brukar vara olika. Bland annat gällande torktider, som kan
sluta någon timme efter din tvättid. Tre regler gäller dock i alla tvättstugor. 1. Ta aldrig någon
annans tid, även om personen som bokat inte har börjat tvätta. 2. Inga kläder ska vara kvar i
tvättstugan när din tid är slut. 3. Den viktigaste: lämna alltid tvättstugan som du själv vill ha
den när du kommer dit. Så städa alltid efter dig. Det gör du så här: Torka av maskinen. Hon
visar genom att torka av tvättmaskinen på utsidan och insidan med en trasa. Samt runt
tvättmedelsfacket. Och töm torktumlarens filter. Hon lyfter upp filtret och tar bort allt ludd. Det
ska finnas städmaterial i alla tvättstugor. Använd dem! Sopa alltid. Svabba. Hon visar med
en golvmopp. Stäng fönster och dörrar. Bokar du via tvättlås, sätt upp dig på en ny tid eller
parkera låset på raden längst ner så stör den ingen annan. Funkar inte en tvättmaskin eller
ett torkskåp, anmäl direkt till husvärden eller den som sköter fastigheten du bor i. Det du
behöver för vanligt tvättvett är: Tvätta bara när du själv bokat tid. Dosera med måtta, städa
efter dig och visa omtanke. Ja, det var allt. Tillsammans håller vi tvättstugan ren!

