
 

 

 

10. januar 2019 

VASKEKÆLDEREN  

 

Mandag og tirsdag installeres de nye maskiner i vaskekælderen. 

Låsereservationen ophører. I stedet opsættes en terminal, hvor man kan 

reservere tid.  

Onsdag skulle de nye maskiner være klar til at tage i brug.  

For at komme i gang, skal du aktivere din vaskebrik ved at følge instruktionen 

i brevet fra Nortec (bemærk, at Nortec kalder terminalen for et ”væghængt 

betalingssystem”).  

Det er ikke svært at komme i gang, men som tidligere nævnt tilbyder vi en 

introduktion til brugen af terminalen 

i vaskekælderen ONSDAG den 16. januar kl. 14.00 og igen kl. 18.00. 

Systemet er meget logisk, men er du i tvivl om brugen af terminalen, kan du 

kontakte viceværten.  

RESERVATION AF VASKETID KAN SKE PÅ 3 MÅDER: 

1) Direkte på terminalen i vaskerummet ved brug af vaskebrikken. 

 

2) On-line adgang. Du skal oprette dig som bruger på www.e-vaskeri.dk. 

Vælg vaskeriet DEAS AB Haabet og følg anvisningerne. Når du er 

oprettet som bruger, kan du fremover reservere on-line. 

 

3) Via app. App’en hedder e-vaskeri (findes både til Android og Apple). 

Før du kan reservere via app’en, skal du have oprettet dig som bruger 

på www.e-vaskeri.dk (se under pkt. 2). 

 

 

 

- V E N D  - 

http://www.e-vaskeri.dk/
http://www.e-vaskeri.dk/


 

 

PRAKTISK BRUG 

• Der er en vaskemaskine og en tørretumbler i hvert af de to rum. En 

reservation gælder for begge vaskerum. 

 

• Det hidtidige system med 2 timers vaskeintervaller fastholdes med 

adgang til et af de 6 tørrerum i et døgn. 

 

• Når man foretager en reserveration, ser det ud som om systemet 

opkræver betaling. Men som tidligere nævnt er det indtil videre gratis at 

benytte vaskeriet. 

 

• Systemet har en timer, så det ikke er muligt at vaske uden for de 

fastsatte tider, som på hverdage er med start kl. 8 - slut kl. 20, søn- og 

helligdage start kl. 8 – slut kl.12.  

 

• I forlængelse af de to timers vask kan man tørretumble i to timer, 

samtidig med at den efterfølgende vaskereservation går i gang. 

 

• Man må dog kun tørretumble i én time efter seneste vasketid, dvs til kl. 

21 på hverdage og kl. 13 på søn- og helligdage. 

 

 

Med venlig hilsen 

Vicevært og inspektør 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB Haabet, Ved Linden 5, 2300 S 

web:   www.abhaabet.dk             

mail: kontakt@haabet.net 

http://www.abhaabet.dk/

