
Regler for benyttelse af vaskeri og tørrerum
Vedtaget på bestyrelsesmøde den 4. april 2019

Vaskeri

Vaskeriet kan benyttes alle dage i tidsrummet 08:00 – 22:30 (vaskemaskiner kan kun 
benyttes til kl. 22:00). 

Betaling for brug af vaskemaskiner og tørretumblere er forudbetalt og start af disse kræver
en nøglebrik som udleveres af viceværten sammen med en vejledning til aktivering og 
indbetaling. Prisen fremgår af den elektroniske reservationstavle i vaskeriet.

Reservation af vaskemaskiner kan ske via den elektroniske tavle i vaskeriet eller via 
hjemmesiden https://lodsgaarden.dk/beboer-login/ 
Der kan reserveres op til 4 maskiner ad gangen – enten samme dag eller over flere dage 
frem i op til en måned.
Udnyttes en reservation ikke senest 15 minutter efter den reserverede tidsperiodes 
begyndelse, frigives maskinen som så kan benyttes af andre. 

Tørretumblere og strygerulle indgår ikke i reservationen, men kan bruges efter ”først til 
mølle”-princippet. Beboere som har benyttet vaskemaskinerne har dog fortrinsret til 
tørretumblere og strygerulle. Da vaskemaskinerne reserveres individuelt og flere kan have 
vasketur samtidig henstilles brugerne til at udvise hensyn og fleksibilitet.

Vaskeriets maskiner må kun benyttes til vask og tørring af genstande (tøj o.l) som 
anvendes i normal husførelse. Maskinerne må ikke benyttes til genstande der anvendes 
erhvervsmæssigt. 

Efter brug skal maskinerne aftørres, overskydende sæbe fjernes fra sæbeskåle og 
tørretumblernes filtre og filterrum renses.

Der må ikke ophænges tøj i vaskeriet.

Hunde må ikke medtages i vaskeriet.

Tørrerum

Tørrerummet, som findes i tilknytning til vaskeriet, er fortrinsvist forbeholdt beboere som 
har benyttet vaskeriets vaskemaskiner.

Såvel tøj som tørrestativer skal fjernes fra tørrerummet så snart det er tørt og senest den 
efterfølgende dag.

Tørrerummet må kun benyttes til tøj, der er vasket i vaskeriet og hvor tørring i tumbler 
frarådes. For eksempel skal håndklæder og viskestykker ikke hænges til tørre i 
tørrerummet.

Brugerne medbringer selv tørrestativ til ophængning af vasketøj.

Da kapaciteten i tørrerummet er begrænset opfordres brugerne til ikke at fylde mere end 
højest nødvendigt. 
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