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Regler for brug af vaskerierne 
 

→ Alle beboere har fået udleveret en hængelås med en nøgle til plus et vaskekort. 

→ Uoriginale låse uden nummer, klippes og fjernes. Kontakt bestyrelsen/ejendomsmesteren. 

→ Hængelåsen bruges til at reservere en vasketur. I hvert vaskeri, hænger en tavle med dato-

erne for denne måned samt kommende måned. Der hænger også en skinne, hvor man kan 

parkere sin hængelås. Så blokerer man ikke en vasketid unødigt. 

→ Vaskekortet bruges til betaling. Der kan sættes penge på kortet på kontoret i kontortiden.  

  

Tider for vasketure:  

Kl.   7–10   |   10–13   |   13–16   |   16–19   |   19–22  

 

Når man har reserveret en vasketur, har man 3 timer til rådighed, men man skal starte sin va-

sketur indenfor den første halve time, hvis man vil være sikker på at kunne vaske.  

 

Efter en ½ time - dvs. kl. 7:30  -  10:30  -  13:30  -  16:30 og 19:30 - er det ok, at beboere uden 

reservation kan vaske, hvis vaskekælderen ikke er i brug. 

  

Hvis man vasker uden reservation, skal der kunne vaskes/tørres færdig inden næste vasketur 

starter. Ellers er det ikke ok at starte med at vaske.  

 

Hvis man ikke er helt færdig evt. med tørretumbleren, kan det da være at man kan få lov til at 

tørre færdigt, men man kan ikke regne med det. Den beboer, som har reserveret vasketuren, 

bestemmer dette. 

 

Hvis der er vasketøj i enten i vaskemaskinerne eller i tørretumbleren, må man ikke bruge vaske-

maskinerne eller tørretumbleren, selvom de ikke er i brug. Medmindre selvfølgelig, at man har 

fået lov til det af den, der har vasketuren.  

 

Men, vi opfordrer da til, at man så vidt muligt giver lov, da mange er færdige med vasketuren 

efter den første time.  

 

Hvis der er tøj i maskinerne, må dette tøj ikke fjernes før næste vasketur starter; også selv om 

det har ligget i en stillestående tørretumbler eller en færdigvasket vaskemaskine.  

 

Er tøjet ikke fjernet fra maskinerne, når ens vasketur starter, er det ok at fjerne dette og lægge 

det i en af de kurve, som står i vaskerierne.  

 

Der er beboere, som ønsker at have hele vaskekælderen for sig selv, mens de vasker. Dette 

skal respekteres.  

 

Vaskerierne er placeret: 

→ Knivholtvej 8 

→ Knivholtvej 13 (parfumefrit)  

→ Spøttrupvej 8 Rygning er ikke tilladt i vaskerierne 


