ASUNTO OY LINNANKATU 8 – SAUNAN JA PESULAN KÄYTTÖ
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Saunaa ja pesulaa voivat käyttää ainoastaan talon asukkaat, jotka ovat kirjoilla
huoltoyhtiön ylläpitämässä asukasluettelossa.
SAUNA
1. SAUNAVUOROT
Sauna lämmitetään perjantaisin ja lauantaisin klo 15 - 23. Saunan lämmitys ja välioven avaus toimivat aikakytkimellä.
Saunan ulko-ovi toimii huoneiston avaimella.
Saunomisvuorot ovat yhden (1) tunnin pituisia. Saunojan käytössä on koko vuoronsa aikana löylyhuone sekä kaksi
pesuhuonetta. Myös välitilassa oleva kuntopyörä on saunojien käytössä oman saunavuoronsa aikana. Vapaaseen
pukuhuoneeseen voi saapua noin 5-10 minuuttia ennen saunavuoron alkua. Saunasta on poistuttava viimeistään
saunavuoron päätyttyä.
2. SAUNAVUORON VARAAMINEN
Saunan tuulikaapissa on viikkovuorolista (perjantai ja lauantai). Huoltoyhtiöltä tilatut vakituiset vuorot on merkitty
valmiiksi listaan. Muut vuorot ovat vapaasti valittavissa. Vakituisia vuoroja voi tilata huoltoyhtiöltä (p. 0207 491491) ja
vuorot ovat voimassa toistaiseksi mutta vähintään 6 kk varauksen suorittamisesta. Vakituisen vuoron maksussa on
huomioitu pieni alennus.
3. SAUNAVUOROJEN MAKSUT JA LASKUTUS
Saunavuoromaksusta (euroa/tunti tai euroa/kk) päättää hallitus kalenterivuodeksi kerrallaan. Maksut laskutetaan noin
neljä kertaa vuodessa sähkölaskutuksen yhteydessä.
Vuoden 2022 maksut: vakituinen vuoro 14,00 euroa/kk ja satunnainen vuoro 4,00 euroa/tunti.
Huomattakoon, että vakituiset vuorot laskutetaan siitä huolimatta käyttääkö ao. vuoroa tai ei. Suositus on, että
vakituisen vuoron varannut yliviivaa nimensä sellaisen vuoron osalta, jolloin ei ao. vuoroa pääse itse käyttämään. Näin
vuoro vapautuu muiden käyttöön.
4. SAUNAN KÄYTTÖ
Jokainen siivoaa omat jälkensä ja tavaransa saunavuoron päätyttyä. Löylyhuonen lauteet ja pesuhuoneiden lattia tulee
huuhdella käytön jälkeen. Hiustupsut tulee poistaa lattiakaivojen ritiliköistä.
Huomattakoon, että saunatilassa oleva kuntopyörä ja mahdolliset muut välineet ovat yksinomaan saunojien käytössä
oman saunavuoronsa aikana.

PESULA
1. PESULAVUOROT
Pesutupa, kuivaushuone ja mankeli ovat käytössä arkisin (maanantai-lauantai) klo 8.00-20.00. Pesutuvassa on kaksi
pesukonetta.
Pesutupa on varaajan käytössä pääsääntöisesti enintään yhden arkipäivän em. kellonaikoina. Muina aikoina ei
pesukoneita, kuivaushuonetta tai mankelia saa käyttää. Kuivatut pyykit tulee poistaa pesutuvasta oman vuoron
päätteeksi.
2. PESULAVUORON VARAAMINEN
Pesulavuoro varataan puhelimitse huoltoyhtiöltä (p. 0207 491491) vähintään vuorokautta ennen haluttua
pesulavuoroa. Huoltoyhtiön edustaja tuo pesulan avaimen varaajan postiluukusta varausta edeltävän päivän aikana.
Pesulan avain palautetaan vuoron päätyttyä pesulan eteisaulan seinässä olevaan postilaatikkoon.
3. PESULAVUOROJEN MAKSUT JA LASKUTUS
Pesulavuoromaksusta (euroa/käyttöpäivä) päättää hallitus kalenterivuodeksi kerrallaan. Huoltoyhtiö pitää kirjaa
varatuista vuoroista. Maksut laskutetaan noin neljä kertaa vuodessa sähkölaskutuksen yhteydessä.
Vuonna 2022 pesulavuoromaksu on 4,00 euroa/käyttöpäivä.
4. PESULAN KÄYTTÖ
Jokainen siivoaa omat jälkensä ja tavaransa pesulavuoron päätyttyä. Kaikki lattiat tulee puhdistaa roskista ja liasta.
Pesukoneiden hanat ja sähkökytkimet tulee sulkea käytön päätteeksi.

