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Regler for brug af vaskeriet 
 
ÅBNINGSTIDER 
• Vaskeriets åbningstid er man-fre 07:00-21:00 samt lør-søn 09:30-21:00 
• Døren til vaskeriet åbnes ved brug af den udleverede ”Brik” 
 
VASKETUR 
• Vaskemaskinerne reserveres over internettet på http://www.vasketur.dk og følg instruktionen  
   på siden. Du skal bruge dit lejenummer som navn og login koden, som du har fået udleveret. 
• Man kan også reservere vasketid på den elektroniske tavle i vaskeriet. 
• I en vasketur kan alle 4 maskiner benyttes i 1 ½ time. 
• En vasketur indeholder også retten til brug af 2 tørretumblere (se nedenfor). 
• Betaling bliver opkrævet sammen med din huslejebetaling. 
 
LEDIG VASKETUR 
• Hvis en vasketur ikke er taget i brug – senest 15 min. efter starttidspunktet – er det tilladt at  
  overtage vasketuren eller de maskiner, der ikke er taget i brug. 
• Når en ledig vasketur overtages af andre gælder princippet “Først til mølle...”. 
 
ANDRES VASKETUR / TØJ 
• Hvis en vasketur anses for færdig, og der ikke hænger et rødt ”jeg er ikke færdig”- skilt på  
  maskinen, er det tilladt, at tage tøjet ud. Bemærk dog, at ens vask skal være slut, inden den    
  næste vasketur starter. 
• Når man håndterer andres vasketøj, bedes man udvise almindelig god opførsel, dvs. undgå at  
  tabe tøjet på gulvet m.v.. 
 
TØRRETUMBLER   
• Brugen af begge tørretumblere er forbeholdt den bruger, der har reserveret den relevante vasketure.                       
  BEMÆRK dog, at de første 30 min. hænger sammen med den sidst afsluttede vasketur. Det betyder  
  samtidig, at man selv kan benytte tørretumblerne i 30 min. ud over egen afsluttet vasketur. 
• Hvis andre brugere benytter tørretumblerne, gælder princippet “Først til mølle...” 
• Det sker ofte, at brugere ikke fjerner deres tørre tøj fra tørretumblerne. Her gælder samme regler  
  som ved ovenfor vedr. Vasketøj. Det er tilladt, at tømme tørretumblerne når tiden er udløbet og  
  overtage brugen af tørretumbleren. 
 
RULLEMASKINEN 
• Hvis flere ønsker at benytte rullen, er det den person, som har vasketur, der har fortrinsret. Også   
  her gælder + 30 min. efter sidst afsluttede vasketur. 
• Se nærmere betjeningsvejledning ved rullemaskinen. 
 
TØRREKÆLDEREN 
• Eget tøj bedes fjernet straks efter det er tørt. Det vil normalt sige 1-2 døgn efter ophængning 
 
GENERELLE REGLER 
• Det er ikke tilladt at ryge i vaskekælderen. 
• Hvis en maskine konstateres at være defekt, bedes man omgående give besked til Ejendomsservice. 
• Idet vaskekælderen kun rengøres ugentligt, bedes man rydde pænt op efter sig. Rengør venligst      
  vaskemaskinernes topplader efter endt vasketur. Man bedes feje, hvis man har støvet ekstra meget,  
  og ikke mindst sørge for at rengøre filtrene i tørretumblerne, efter endt brug. 
• Giv venligst Bestyrelsen besked, hvis der opstår problemer i forbindelse med vasketure i vaskekælderen  
  (f.eks. tyveri, særlige forhold, spørgsmål eller øvrige kommentarer). 
                                                                                         
 
 


