
Ordensregler for vaskerier. 

Tidsrum for benyttelse af vaskeriet: 
Beboerne har vaskeret til det vaskeri, som er placeret i samme blok som 

det pågældende lejemål. Vaskeretten må ikke udlånes til venner og 

familie, uanset om man selv vasker for dem. 

 

Tidsrum for benyttelse af vaskeriet: 
Vaskerierne kan benyttes dagligt i tidsrummet fra kl. 07.00 – 22.00 

Alle maskiner skal være stoppet senest kl. 22.00 

 

Reservation af maskiner: 
Alle lejemål har fået udleveret en turlås m nøgle. Reservation af retten til 

at benytte vaskemaskinerne i et bestemt tidsrum, foretages ved at 

anbringe turlåsen på turtavlen ud for det ønskede tidsrum. 

 

Hvis vasketuren er reserveret med en BLÅ turlås, skal benyttelsen af 

vaskeriet være påbegyndt senest 15 minutter efter starten af den 

reserverede tur, ellers bortfalder reservationen, hvorefter andre beboere 

kan benytte vasketuren. 

 

Hvis vasketuren er reserveret med en GRØN turlås, er reservationen 

gældende for hele det reserverede tidsrum, uanset hvornår benyttelsen 

af vaskeriet påbegyndes. 

 

Reservationen omfatter alene vaskemaskinerne og ikke lokalerne. Dvs. 

det er tilladt andre beboere at benytte tørretumbler og strygerulle mv. 

efter udløbet af den reserverede vasketur. Dette dog kun indtil ”næste 

vasketur” har behov for at benytte disse maskiner. 

 

 



Betjening af maskiner: 
Maskinerne skal betjenes i overensstemmelse med de foreskrifter, som er 

opsat i vaskeriet. Børn under 16 år, må ikke betjene maskinerne, og må 

heller ikke opholde sig i vaskerierne uden en voksen til stede.  

 

Renholdelse: 
Fnugfilteret bag lågen på tørretumbleren bør renses for fnug (brug 

kosten), da det vil forkorte tørretiden væsentligt. 

Vaskemaskinernes sæbeskåle skal rengøres for evt. overskydende sæbe. 

Vaskeriet skal efterlades rydeligt og rengjort. 

Rygning er ikke tilladt i vaskeriet. 

 

Brug af vaskeriet sker på eget ansvar.  

Erstatningskrav for eventuelle ødelagte tekstiler, er for 

ejendommen uvedkommende, men kan evt. anmeldes til eget 

forsikringsselskab. 

 

Ved maskinsvigt lægges en seddel på maskinen om at den er i 

uorden. Ejendomskontoret kontaktes skriftligt, eller der indtales 

en besked på kontorets telefonsvarer, med maskin nr., problem 

samt i hvilket vaskeri. Tlf. nr. 39 56 21 86 

 
 

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelse & ejendomskontoret. 

 

 


