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Vores vaskeri

Fra bestyrelsens side, er dette en information om hvordan vaskeriet 
virker i sin helhed.
 
Vaskeriet er stillet til rådighed for beboerne i blokken, og bygger på at vi 
i fællesskab sørger for rengøring og orden i vaskeriet.

Alle uregelmæssigheder og mangler i vaskeriet skal meddeles til Ser-
vicecentret. www.vapnet.dk under ”Meld fejl”

Børn må kun være i vaskeriet sammen med voksne.

Mister du din vaskebrik, kan du henvende dig i Servicecentret.

Beløbet du vasker for, vil blive tillagt din husleje. 
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Vaskemaskinerne

Du kan bestille en vasketid enten via din computer, 
tablet eller telefon med dit unikke brugernavn og 
kode eller med din vaskebrik via betalingsanlæg-
get i vaskekælderen.
Hvis du har forlagt brevet med instruktioner og 
kode, kan du få et nyt i Vapnagaard Servicecenter.
En tidsbestilt vasketur er på tre timer.

I vaskeriet findes en manual over driften/funktioner af maskinerne, og 
som standard er der sæbe og skyllemiddel i maskinerne, men det kan 
fravælges.

Du kan vælge mellem hvid og kulørt vask, ligesom der er mange pogram-
mer lige fra 95 grader kogevask til fin vask på 30 grader. Sæben inde-
holder ingen parfume, og er godkendt af allegiforbundet, og det gælder 
også skyllemidlet.

Prisen for en vask er 11,- kroner og er indeholdt sæbe og skyllemiddel.

Brugen af maskinerne foregår på eget ansvar. De ophængte retningslin-
jer over brug af maskiner skal overholdes.

Det er ikke tilladt at tage tøj ud af maskinerne, med mindre der ligger tøj 
i maskinen, når din vasketur begynder. 

Gulvet bliver vasket hver anden uge.



5

Vores vaskeri

Tørretumblerne

Instruktion for tørretumbleren hænger på  
væggen over tumbleren.

Der er ingen tidsbestilling til tørretumbleren,  
men den der har en bestilt vasktid, har fortrinsret 
til maskinen.

Her gælder også, at man ikke må tage tøj ud af maskinen, med mindre 
man har en bestilt vasketid, og er nået til at tumble.

Her forefindes vaskekurv på hjul til tranport af tøj fra vaskemaskine til 
tumbleren.

Prisen for en tørring er på tid, og det koster 30 øre i minuttet, hvilket vil 
sige, at en tørring med kogetøj koster ca. 10.00

Fnugsien skal renses før og efter hver tørring, og efter endt brug, skal 
maskinen ligeledes aftørres

Strygerullen

Instruktion for strygerullen hænger over rullen.
Du må ikke rulle tøj med lynlåse og knapper.



6

Vores vaskeri

Tørrerummet

Tørrerummet er indrettet med snore, aflægningsbord og en fugtudsu-
ger, så der kan tørres tøj uden at åbne vinduer i vinterperioden.

Tørrerummet fungerer på den måde, at hvis der er plads, kan man 
bruge den, men er der ikke plads, må man tørre på anden måde.

Tøj hængt til tørre må max hænge i to døgn.

Er det ikke taget ned efter de to døgn, kan man risikere, at tøjet bliver 
taget ned, og der bliver ikke taget hensyn.

Det er ikke tilladt at tage andres tøj ned der ikke er tørt, for selv at tage 
pladsen.

Gulvet bliver vasket hver anden uge.

Der er nu automatisk udsugning i alle vaskerum.
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Aflevering til næste bruger

Vaskeriet er forsynet med en støvkost, 
fejeblad, fejekost, minimop-spand med 
moppe samt en affaldsbeholder.

Endvidere er der en udslagsvask og af-
lægningsborde.

Rengøringsrekvisitterne findes på væggen ved vasken, og af-
faldsbeholdere står mod væggen ind til tørrerummet.

Støvkosten er til at feje fnugsien med, og du kan rense støvko-
sten på rillerne på fejebladets kant. 

Under rekvisitter findes en kvitteringsboks, hvorfra du kan 
printe en kvittering ud for det du har vasket eller tørret. På 
kvitteringen står også din næste reservation, hvis du har lavet 
en.

Alle maskiner og borde skal rengøres efter endt vaskeri/tør-
ring.

Efterlad altid vaskeriet i rengjort stand, og du kan gøre det til 
en regel, altid at vende dig om, og nyde dit vaskeri inden du 
forlader det.



Klatvask:     kl.  6.30 – 8.00
1. vasketur: kl.  8.00 – 11.00
2. vasketur: kl. 11.00 – 14.00
3. vasketur: kl. 14.00 – 17.00
4. vasketur: kl. 17.00 – 20.00

Har man ikke påbegyndt sin vasketur senest ½ time efter turens start,  
kan andre frit benytte den i stedet.
Den der har vasketuren - har fortrinsret til tørretumbleren
Skal du ikke bruge din vasketid, må du gerne afmelde den, så andre  
kan vaske
Husk rengøring af maskiner og rensning af filter i tørretumbler  
samt rengøring af gulv efter endt vasketur.
Det er ikke tilladt at tage andres tørretøj ned, der ikke er tørt og  
ikke har hængt i over to døgn, for selv at tage pladsen

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Regler for brug af vaskeriet


