
 

BESTYRELSENS KOMMENTARER 
 
FREMSAT FORSLAG 
-     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. 

 

BESTYRELSENS KOMMENTAR:  

Bestyrelsen har allerede i foråret været i dialog med Nortec, som driver vaskeriet. 

 

Bestyrelsen indstiller, at der anskaffes yderligere to vaskemaskiner og to tørretumblere. 

 

Sæbeautomater med allergivenlig sæbe er muligt indenfor Nortecs løsning.  

 

Bestyrelsen indstiller, at sæbeautomaten gøres obligatorisk for de 2 nye maskiner. 

 

FREMSAT FORSLAG 

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

 

BESTYRELSENS KOMMENTAR:  

Vasketiderne er indrettet som to-timers forløb netop for at passe med seks vasketure pr dag og de seks tørre-

rum. Det er selvfølgelig muligt at lave længere vasketure, men det vil kollidere med de seks vasketure pr. 

dag.  

Bestyrelsen indstiller, at to-timers turene fastholdes.  

 

FREMSAT FORSLAG 

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

vægge.  

 

BESTYRELSENS KOMMENTAR: Der har i løbet af det seneste år været forskellige sagkyndige for at 

besigtige tørrerummene og komme med forslag. Det er ikke lykkedes at finde en løsning på problemet. Den 

eneste løsning, som ville kunne fungere, er at lave varmepumper i hvert tørrerum eller varmepumper i nogle 

rum kombineret med udsugning, så alle bliver udluftet/varmet. Det er en dyr løsning både i forhold til øko-

nomi og klima.  

 

Bestyrelsen foreslår, at der igen indhentes professionel bistand til at se på mulige løsninger på problemet.  
 

FREMSAT FORSLAG 

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

skemaskiner 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.  
 

BESTYRELSENS KOMMENTAR: 

Bestyrelsen foreslår, at de nuværende grænser fastholde – altså maksimalt 2 maskiner og to tørretumblere. 

Med en fordobling af kapaciteten bør det være markant lettere at få en ledig tid. Den konkrete løsning skal 

aftales med Nortec, som skal indrette systemet. 
 

 

 


