Vasketursregler
Benyttelse
1. En vasketur er på to (2) timer. Den første tur begynder kl. 07:00, og den sidste tur begynder
kl. 19:00. Reservation foretages som anført her under.
2. En vask tager omtrent så lang tid i minutter som det gradantal, der vaskes ved. Vaskes med
forvask, tager en vask op til 20 minutter længere. Miele-maskinen er hurtigst.
3. Er en vaskemaskine ikke tømt ved næste turs begyndelse, kan næste tur tømme maskinen i
en af kurvene.
4. Forlad vaskeriet rent og ryddeligt. Fyld ikke for meget vaskepulver i vaskemaskinerne og put
aldrig vaskepulver i rummene til skyllemiddel. Tøm lommer for tyggegummi og andet, der
ikke skal vaskes med. Husk at rense tørretumblerens fnugfilter efter endt brug.
5. Vaskemaskinerne må IKKE benyttes mellem kl. 21:00 og kl. 07:00.

Reservation
1. En vasketur reserveres ved at skrive husnummer, etage og side (f.eks. 183, 2mf.) i rubrikken
svarende til turen på vasketursskemaet. En lejlighed kan på ethvert tidspunkt højst have to
vasketure reserveret. Yderligere reservation kan først foretages, når en reserveret tur er
begyndt.
2. En reservation gælder begge vaskemaskiner, hvis man ikke anfører andet. Ønsker man kun
at reservere en af vaskemaskinerne, gøres det ved at anføre hvilken maskine, man ønsker
at benytte (skriv ”miele” eller ”unimat”). Er kun den ene vaskemaskine reserveret i en
vasketur, kan den anden vaskemaskine frit benyttes af en anden.
3. Man kan reservere en halv vasketur ved at slå en vandret streg i vasketursrubrikken (oven i
den grå linje) og kun notere sig for den del af turen, man ønsker at benytte. Den resterende
del af vasketuren, restturen, kan herefter reserveres af en anden lejlighed. En reservation af
en halv vasketur tæller som en af de højest to vasketure, en lejlighed kan reservere, så
længe restturen (den anden halvdel af vasketuren) ikke er reserveret af en anden lejlighed.
Er de to halvdele af en vasketur reserveret af to forskellige lejligheder, anses begge
reservationer som restture. Ud over to hele vasketure kan en lejlighed på ethvert tidspunkt
reservere højest to restture.
4. En reservation er tabt, hvis vaskemaskinen ikke er i brug senest 15 minutter efter
reservationens starttidspunkt. Herefter er turen fri og kan benyttes af den førstkommende.
Det noteres i vasketursskemaet, at turhaveren ikke er kommet til tiden, samt hvem der har
overtaget turen.
5. Bliver man færdig med at vaske inden en vasketur er slut, kan man angive, at man er færdig
med at benytte vaskemaskinerne, ved at sætte et kryds over ens reservation, hvorefter
andre frit kan benytte maskinerne i den resterende del af vasketuren. (Se også punkt 4 her
over).

Tørretumbler
1. Tørretumbleren er automatisk reserveret ved reservation af vaskemaskinerne, så den kan
benyttes efter endt vask, dog højest 60 minutter efter vasketurens sluttidspunkt. Man kan
således ikke være sikker på at kunne benytte tørretumbleren før 60 minutter efter ens
vasketur er startet, og man skal være færdig med at tørre senest 60 minutter efter ens
vasketur er afsluttet.

