Beboervaskeri
Vaskeriet er placeret i Midgårdsgade 5 st. Der er adgang til vaskeriet fra gårdsiden.
I vaskeriet er der 7 vaskemaskiner og 3 tørretumblere. Vaskepulver er inkluderet i prisen.
Vaskeriet har åbent kl. 07.00-21.00 alle ugens dage.
Vaskeriet er et pengeløst vaskeri. Betaling for vask samt tørretumbling foregår ved hjælp af en
magnetbrik. Magnetbrikken kan bestilles på ejendomskontoret. Andelshaveren hæfter for al brug på
den pågældende brik. Bortkommer brikken, skal det straks meddeles på ejendomskontoret, der
hurtigst muligt vil spærre brikken for yderligere brug. Hvis brikken mistes eller ødelægges skal der
købes en ny brik. Magnetbrikken fungerer samtidig som nøgle til døren til vaskeriet.
Forbruget trækkes en gang om måneden sammen med boligafgiften. Det betyder at opkrævningen
er forskudt. Beløb der vaskes for f.eks. i oktober opkræves først med boligafgiften i december.
Betallingspanelet anvendes til reservation af vasketider, betaling samt valg af sæbe og skyllemiddel.
Det er også muligt at reservere maskine 1-4 på www.saniva.dk, eller med App. EasyLaundry
app’en på App Store, Google play eller Windows Phone Store. Ved reservation vil maskinen være
spærret til brugeren i 15 min. Er vasken ikke påbegyndt indenfor de første 15 minutter, ophæves
reservationen og maskinen kan herefter frit benyttes af en anden andelshaver. Reserverede maskiner
åbnes derudover også op for andre brugere 15 min. efter en vask er slut.
Der må ikke bruges klorin eller tekstilfarve i maskinerne.
Vaskemaskine 1-6 kan klare op til 6,5 kg. tekstiler, vaskemaskine 7 kan klare 12 kg. Antal
programmer: 5 standard + tilvalg af skåneprogram, forvask samt div. specielle programmer. Valgfri
centrifugeringshastighed fra 400 til 1400 omdr./min. Tørretumblerne kan tørre op til tøj fra to
vaskemaskiner tøj.
Priser
Magnetbrik

125 kroner

Vask inkl. sæbe 6,5 kg (30° & 40°)

13 kroner

Vask inkl. sæbe 12 kg (30° & 40°)

22 kroner

Vask 60°

+1 krone

Vask 60°

+3 kroner

Tørretumbler pr. periode af 5 min.

3 kroner

