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Den daglige brug af vaskeriet  
 

Den nye hverdag i vaskekælderen 
Det er en tiltrængt fornyelse af vaskeriet, at der er kommet nye maskiner og tørretumblere. 
 
Som en begyndelse har vi valgt at fastholde systemet med 2-timers vasketure med to 
vaskemaskiner og tilhørende adgang til tørrerum.  
 
PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 
RESERVATION 
Vasketur og tørretumbling reserveres på terminalen i kælderen (eller online / app). 
Vaskemaskine og tørretumbler reserveres hver for sig. Hvis man ønsker at bruge tumbler 
efter sin vask, er det altså vigtigt at huske at bestille tumbler, når man bestiller vask. 
 
VASKEMASKINER 
Man kan vælge at bruge begge maskiner på den ønskede vasketid. Hvis man vælger kun 
at reservere én maskine, er den anden maskine ledig og kan reserveres. 
Vasketuren er som nævnt på to timer. Bemærk, at nogle af vaskeprogrammerne varer 
over en time, så hvis man har behov for to ”lange” vaske, skal man reservere to maskiner. 
Man kan ikke på to timer nå to lange vaske på én maskine. 
 
TØRRETUMBLERE 
I forbindelse med reservation af vasketid, skal man være opmærksom på også at 
reservere tørretumbler med start en time efter vasketurens start. Tørretumblernes har 
også to-timers intervaller, som er forskudt en time i forhold til vasketiden. Når man har 
vasket i en time, kan man således påbegynde tørring i indtil to timer. Tørringsperioden 
overlapper den efterfølgende vasketur med en time, så det vil forekomme, at den næste 
bruger begynde at vaske, mens den foregående tørrer. Bemærk, at det længste program i 
tørretumblerne kører i 50 minutter (måske lidt længere ved særligt vådt tøj). 
 
 
ERFARINGER 
Det er en ny situation, at vi både har vaskemaskiner og tumblere.  
 
Nu vil vi afprøve systemet i en periode og få erfaringer med den daglige brug. Efter 
prøveperioden vil vi foretage en evaluering, hvor vi også vi bede om input fra beboerne. 
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