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Styrelsens Yttrande 
“Tvättstugornas torkrum” 
Motion 3 till årsmöte 2019, 16 juni. 

I. Det finns inga aktuella planer på detta, även om det har löst diskuterats tidigare olika 
sammanhang.  

II. Ett torkskåp räcker till 3 tvättmaskiner då de är effektivare, nuvarande två är inga problem i 
ett torkskåp. Speciellt inte med torktumlare som komplement. 

III. Det är betydligt högre användning i 10ans tvättstuga och det finns klart utrymme för 
förbättringar. Ett torkskåp med värmeåtervinning skulle effektivisera tvättstugan och köerna 
skulle minska. Givetvis i samråd med medlemmar. Att därför kollektivt besluta så som 
förslaget är, blir väldigt inlåst. 

IV. En gemensam begränsning, då tvättstugorna har olika tryck och användning tror vi är en 
försämring och minskar möjligheten att anpassa dem för deras olika behov och 
medlemmarnas användning. I 10an är det 30 lägenheter som delar på tvättstugan, varav 
många 1:or. I 6an är det 24 lägenheter som delar på tvättstugan varav flera större tvåor. 
Flera har alltså egen tvättmaskin. 

V. Om fler medlemmar skulle skaffa egna tvättmaskiner, så skulle kostnaderna för tvättstugan 
gå ner och avgifterna gå ner. Det dyra är allternativkostnaden, sedan främst maskinerna och 
underhåll av dessa, men också elen. Där lite tvätt i maskinen kostar medlemmarna mycket 
pengar. Vattenkostnaderna både miljömässigt och i pengar är inom felmarginalen, och kan 
lika gärna minska då hemmatvättmaskiner ofta är mer effektiva då de är mindre, dessutom 
ökat incitament för medlemmen att inte tvätta småtvättar. 

VI. Tvättstugorna står totalekonomiskt sett, med en förändrad plan, idag för uppskattningsvis för 
ca 7-7,5% av årsavgiften. Skulle alltså alla ha egna tvättmöjligheter skulle avgiften kunna 
sänkas med motsvarande andel. 

Styrelsen rekommenderar att 
- motionen avslås och då styrelsen ämnar låta dessa vara kvar , men önskar ha en 

möjlighet om att förbättra tvättstugornas utformning och funktion om så är rimligt i 
framtiden. Givetvis i samråd med berörda medlemmar. 
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