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Foreningens fællesvaskeri er ”pengeløst”.
Brug af vaskeriet opgøres og betales månedsvis bagud via huslejen, efter det forbrug der er registret
ved hjælp af den personlige adgangs- og vaskebrik tilhørende den enkelte lejlighed.
I vaskeriet forefindes 2 vaskemaskiner, en tørretumbler samt en strygerulle foruden muligheden for
at håndvaske og hænge tøj til tørre. Desuden forefindes der udendørs tørre plads ved vest gavlen i
forlængelse af indkørslen og opgang Nr. 1
Vaskekælderen er udstyret med et elektronisk og internet baseret reservations system, hvori den
enkelte beboer kan reservere en vasketid og efterfølgende købe vask og tørring m.m. Det er vigtigt,
at en reserveret vasketid overholdes af hensyn til de øvrige beboere.
Såfremt en vaskeperiode ikke er påbegyndt efter 22 minutter, frigøres maskinerne og kan derefter
benyttes af andre beboere indtil næste reserveret vaskeperiode begynder.
Vasketøj, der ligger i maskinerne efter vaskeperiodens udløb, kan udtages og lægges i en kurv af
den næste bruger.
Det påhviler brugeren af vaskeriet at rengøre vaskeri maskinerne efter brugen, herunder også
rensning af filteret i tørretumbleren. Der forefindes opvaskebørste til rengøring af sæbeskålene i
vaskemaskinerne.
Det henstilles – af hensyn til andre brugere - at

man nedtager tøjet fra tørresnorene

så snart, det er tørt. Opmærksomheden henledes på at brug af vaskekælderen, sker på ejet
ansvar.
Luftning og tørring af tøj (f.eks. sengetøj) må ikke finde sted fra altaner og vinduer.
Af hensyn til fugtskader såsom skimmelsvamp, henstilles det ligeledes til, at tørring af tøj ikke
finder sted i lejligheden.

Vidste du:
- at det IKKE er nogen god ide at fylde tørretumbleren helt op.
Ved fuld opfyldning kan den ikke trække tilstrækkelig luft gennem aftrækket og tørreeffekten
bliver herved stærkt reduceret og tager ekstra lang tid. Desuden er der risiko for, at den bliver så
varm at autosikringen slår fra og varmeeffekten ophører eller maskinen helt standser.
Fyld den max. ¾ op.
-

-

at det er muligt at anvende vaskemaskinerne som centrifuge efter, at man f.eks. har
håndvasket fint tøj eller har vasket tøj, som har stor suge evne og måske derfor stadig
indeholder meget vand efter endt vaskeprogram.
Følg anvisningen på opslagstavlen i vaskeriet.

at hårdhedsgraden på vandet i Glostrup er ca. 25dH, hvilket betegnes som meget hårdt vand
og derfor kan have stor indflydelse på vaske resultatet.
HUSK at dosere sæbe mængden efter hårdhedsgraden. Se på emballagen af din sæbe.
Hårdhedsgraden består af:
En blivende hårdhed på ca. 6 dH (det, der er tilbage efter kogning)
En forbigående hårdhed på ca. 19 dH (det, der bundfældes ved kogning)
Det meget hårde vand er kendetegnende for hele Sjælland.
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