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DETTE FORSLAG OG BESTYRELSENS KOMMENTARER FINDES OGSÅ PÅ FORENINGENS 
HJEMMESIDE WWW.ABHAABET.DK / ekstraordinær generalforsamling 9. september.  

FORSLAG: Det indstilles til generalforsamlingen at en eller flere af følgende forslag implementeres for at 

forbedre vaskerummet og vaskesystemets funktion og brugervenlighed for alle Håbets beboere. 

 -       At der anskaffes flere vaskemaskiner til vaskekælderen. 

 -       At der anskaffes flere tørretumblere til vaskekælderen. 

 -       At der oprettes parfumefri og allergivenlige vaskemaskiner eventuelt med automatisk dosering. 

 -       At vasketiderne forlænges, så to lange vaskeprogrammer kan nås inden for en bookning.  

 -       At der oprettes ventilation eller udsug i tørrerum til at øge deres effektivitet og mindske fugtskader på 

vægge.  

 -       Såfremt flere maskiner anskaffes hæves grænsen for antal aktive bookninger pr. hustand, som pt er 2 

vaskemaskiner og 2 tørretumblere.  

 -       At tørrerummenes bookningssystem revurderes til enten at være et separat 24 timers bookning eller at 

minimum et rum fritstilles fra bookningssystemet og frit kan benyttes uafhængigt at tid.  

Baggrund: Vaskekælderen fungerer ikke optimalt for flere af Håbets beboere og familier.  

Helt konkret forsøges følgende problematikker at udbedres ved nævnte forslag.  

-       Travlhed i vaskerum specielt omkring helligdage og i vinterperioden, hvilket resultere i nødvendigheden af at 

booke op til en uge i forvejen.  

-       Længden af en bookning matcher ikke med længden på programmerne.  

Da det kun er muligt at booke 2 timer af gangen, optager folk der kun vil vaske en vask 1 hel time for an-

dre. Modsat er det ikke muligt at nå at vaske 2 kogevaske i tidsrummet, da begge tager 57 min, og maski-

nen ikke vil starte hvis programmet slutter inden for 5 min før. Hvilket i teorien efterlader 1 minut til at 

tømme og fylde maskinerne, men dette er ofte ikke nok og i hvert fald ikke optimalt. Samme gælder na-

turligvis også tørretumblerne. 

 -       Tørrerum er tilhørende en vasketid af 2 timer, som fungerer glimrende hvis en person booker begge, 

men mindre godt hvis vasketiderne er delte. – Hvilket måske også kan forklare, hvorfor de så ofte står 

tomme. Denne problematik kan optimeres på flere måder, som også vil være afhængigt af hvilke andre tiltag 

der implementeres.  

 -       Egen dosering af vaskemidler fører til flere følgeproblemer, som for eksempel allergener i vaskemidler, 

der vil udelukke allergikere brug af maskinerne. Overdosering af vaskemiddel, som er skadeligt for miljøet, 

samtidigt efterlader dette rester i maskiner, der kan have en effekt på den næste brugers vask. Der kan i 

værste fald forekomme svamp i maskinerne. 

 -       Det begrænsede antal bookninger pr husstand leder til manglende fleksibilitet. Dette system anderken-

des, som en nødvendighed grundet vaskekælderens nuværende opsætning for at reducere antallet af ube-

nyttede bookninger. Men såfremt flere maskiner anskaffet kan og bør denne begrænsning lempes.         

 -       Systemet tilskynder også hustande til at investere i egne vaskemaskiner, som driver priserne på vand op, 

når vi nu har fælles vandmåler.  
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