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Rød og blå vasketur 
Med seks vaskemaskiner og to tørretumblere er der plads til to samtidige vasketure. 
Således er der også to tavler at booke vasketure på: en rød og en blå tavle, der hver 
svarer til to maskiner markeret med samme farve. Hvis en maskine ikke er i brug et 
kvarter efter vasketiden er startet, kan den frit benyttes.  
 
Chancevask  
De to vaskemaskiner uden farvemarkeringer er permanent tilgængelige og kan derfor 
bruges uden reservation, hvis de er ledige.  
 
Tørretumblere 
De to tørretumblere er ligeledes opdelt svarende til den røde og den blå vasketur. 
Tørretumblerne kan benyttes fra en time efter vasketidens start og indtil en time efter 
vasketuren er slut. OBS efter den sidste vask, der starter kl. 19.30 skal tørretumblerne 
også afsluttes kl. 22.00.  
Er man to om at tørre, uagtet at begge vasker på chancen eller ledig vasketur, har man 
kun ret til en tørretumbler ad gangen.  
 
Strygerullen 
Regler for strygerullen er som for tørretumblerne, men ønsker begge vasketure at 
rulle samtidigt, må man indbyrdes nå til enighed om brugen. Der er heller ikke så 
mange strygerullebrugere.  
 
Vasketider 
Den første vask må startes kl. 7.00 og den sidste vask inkl. tørretumblerne skal slutte 
kl. 22.0 
De bookede tider er hver på 2 ½ time.  
 
Generelle regler  
Tøj der flyder i vaskeriet, dvs. tøj, der ikke er i vaskemaskine eller i tørretumbler eller 
ligger i en tøjvogn eller hænger på en snor, samles ind med jævne mellemrum og 
ligger hos viceværten til afhentning i 3 uger, hvorefter det gives til velgørende 
organisationer.  
 
Respekter hinandens vasketider – det ønsker I selv at andre gør. I det hele taget er 
det i alles interesse, at vi holder vores vaskeri i en sådan stand, at det er rart at 
benytte. Følg til enhver tid regeringens regler og anvisninger om Corona.  
 
Med venlig hilsen Bestyrelsen. 


