
 

 

 

                                                                                                   

 

Ordensreglement for vaskerierne 
 

1. Vaskerierne er åben alle dage fra kl. 7.00 til kl. 19.00 
2. Vask kan reserveres i tidsrummet på vasketavlen – f.eks. 7.00 til 

11.00. 
3. Tørretumbler er forbeholdt den beboer der har sin vaskeklods i 

tavlen og dermed har vasketiden.  
4. Ledige maskiner kan benyttes i samråd med den der har 

vasketiden, eller når ingen har reserveret tiden. 
5. Vaskeperioden skal nøje overholdes. Er du forhindret i at bruge en 

bestilt vasketid, så annuller den omgående, så en anden kan få 
glæde af vaskeriet. 

6. Hvis man efter ½ time ikke har påbegyndt sin vask, regnes den 
reserverede vasketid for annulleret, og en anden beboer kan da 

benytte vaskeriet. 

7. Kan man ikke starte indenfor den første halve time af den 
reserverede vaskeperiode, så sæt en seddel sammen med 

vaskeklodsen med starttid. DENNE SEDDEL SKAL RESPEKTERES!! 
8. Maskinernes brugsanvisning skal nøje følges – skader forvoldt af 

brugeren kan medføre erstatningspligt. 
9. Vaskeriets maskiner – tørretumbler, filter, borde m.v. – SKAL 

efterlades i rengjort stand, og alt affald skal anbringes i de dertil 
opsatte beholdere. 

10.Ved vaskedosering skal der tages hensyn til brugsanvisningen på 
     vaskemiddelpakken.  

    11.Sulfopræparater må under ingen omstændigheder anvendes i  
         vaskeriet. Farve og affarvningsmidler samt blegemidler må ikke  

         anvendes i eller i forbindelse med maskinerne. 
    12.Lyset skal slukkes når vaskerierne og tørrerum forlades. Sluk også      

        for varmen efter endt tørring og ved tørring skal vinduet åbnes. 

    13.Tørrerum må højest anvendes 24 timer efter vasketiden. 
    14.Børn under 16 år må ikke betjene maskinerne og opholde sig i  

         vaskeriet uden følge med voksne. 
    15.Ejendomsfunktionærernes anvisning og vejledninger skal følges. 

    16.De, der går på arbejde, har fortrinsret til vaskerierne lørdag og  
         søndag. Det henstilles til alle andre at vaske mandag til fredag. 

 
Dette reglement kan ikke dække enhver forekommende situation, men 

det må imidlertid være enhver beboers pligt, i egen interesse, at 
medvirke til at orden og renlighed er rådende, og at vaskeriet anvendes 

på en økonomisk og fornuftig måde. Brug derfor kun vand i absolut 
nødvendigt omfang - HUSK at unødige udgifter skal betales af beboerne i 

fællesskab og derfor også af dig selv. 
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