Regler for brug af vaskekældrene

Ved brug af ejendommens vaskekældre bedes du være opmærksom på følgende:

Vaskemaskinerne og centrifugen kan benyttes fra kl. 7.00 til kl. 19.00 – hvor strømmen
afbrydes.
Hvis man ikke har nået at få sit tøj ud af maskinerne forinden, må man ikke bruge vold for at
åbne dem, da dette kun medfører beskadigelse af maskinerne. Kontakt varmemester/vicevært.
1. Der må kun benyttes hængelås med lejlighedsnummer til forudbestilling på
vasketurstavlen.
2. At have vasketur betyder 2 timers fuld dispositionsret over samtlige maskiner.
Tørretumbler kan dog benyttes ud over ens egen vasketurstid, indtil den næste
vasketursindehaver eventuelt skal bruge den.
3. Såfremt vasketuren ikke er påbegyndt 30 minutter efter starttidspunktet – og anden
besked ikke er angivet ved låsen på vasketurstavlen – kan den resterende vasketurstid
overtages af en anden af ejendommens beboere.
4. Efter brug af vaskemaskinerne bedes disse afleveres i pæn og aftørret tilstand.
5. Husk at pakke centrifugen korrekt. Den skal pakkes således, at støjen er til så lidt gene
som muligt for dem, der bor oven over vaskekælderen. Der kan endvidere være
problemer med at få centrifugen til at virke, hvis den ikke er pakket korrekt.
6. Husk efter brug af tørretumbleren at feje nettet rent for støv.
7. Husk at anbringe din tomme sæbeemballage i de dertil beregnede affaldsbøtter i
vaskekælderen.
8. Husk at slukke lyset i selve vaskekælderen og i mellemgangen efter endt vasketur.

Hvis du konstaterer, at en af maskinerne ikke fungerer efter hensigten, bedes du venligst sætte
en seddel om dette på den pågældende maskine – og hurtigst muligt give besked til
varmemester/vicevært, der herefter vil sørge for at rekvirere reparatør.

Desværre er der sket enkelte tyverier af tøj fra vaskemaskiner og tørretumblere. Bestyrelsen må
påpege, at vask sker på eget ansvar og et eventuelt tyveri må dækkes af beboerens egen
forsikring.
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