Tranevænget
Afdeling1 i Tranemosegård

VASKERIORDEN
1) Ejendommen har ingen ansvar for tøjet.
2) Åbningstider:
alle ugens dage kl. 7.00 – 21.30
VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DE 2 SIDSTE TURE KUN ER PÅ 2 1/2 TIMES
VASKETID. MEN STADIG MED BRUG AF TØRRETUMBLER EN 1/2 TIME EFTER.
Vasketiderne er: 7-10, 10-13, 13-16, 16-18:30, samt 18:30-21:00
Da maskinerne nu er elektronisk styret, er det ikke muligt at starte en vask, der ikke kan nå
at blive færdig, inden for ens vasketid. Det er altså ikke nødvendigvis en fejl, hvis maskinen
ikke kan starte, prøv evt. et kortere vaskeprogram.
3) Personer under 15 år må ikke opholde sig i vaskeriet uden følgeskab af voksne.
4) Brug kun den nødvendige varmegrad på strygerullen for at beskytte stoffet på rullen.
Slå rullen op efter brug.
5) Afmeld bestilt vasketur, hvis du ikke skal bruge den.
6) Bestilt vasketur skal påbegyndes senest 30 minutter efter bestilt tidspunkt.
Hvis ikke slettes vasketuren automatisk.
7) Er en maskine ude af drift, er klatvaskemaskinen forbeholdt den, der har vasketuren.
I alle andre tilfælde må klatvaskemaskinen kun benyttes til vask uden for vasketuren.
8) Kun tøj tilhørende ejendommens beboere må behandles i vaskeriet. Overtrædelse af denne
regel, kan føre til at lejemålet, fratages retten til at benytte vaskeriet.
9) Tørretumblerne kan benyttes 30 minutter efter vasketurene er færdige. Det betyder, at næste
beboer der har vasketur, først har krav på tørretumblerne 30 minutter EFTER vasketurenes
start.
10) Der må under ingen omstændigheder bruges klor eller klorholdige produkter i
vaskemaskinerne, da klor ødelægger vaskemaskinerne.
11) Rygning i vaskerierne er ikke tilladt.
Du kan bestille din vasketur på nettet her: www.lm10.dk (gamle terminaler)
www.vasketur.dk (nye terminaler)
Vedtaget på afdelingsmødet d. 9. maj 2006
Ved nødvendig hjælp udenfor normal arbejdstid kan følgende kontaktes:
Cura VVS - 3144 4714 eller Micali EL - 4399 0666
Ejendomskontoret skal have besked den følgende hverdag, efter tilkald uden for normal arbejdstid.
Hvis tilkaldet skønnes unødvendigt kommer man selv til at betale.

HUSK AT RENGØRE VASKERI EFTER BRUG.
Der findes også diverse praktiske oplysninger og informationer på www.tranevaenget.dk.
www.tranevaenget.dk

facebook/tranevænget

