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 Rygning forbudt på vaskeriet. 

 Du skal rydde op efter dig og bruge de affaldsspande der 

er tilstede i vaskeriet. 

 Du skal fejlmelde en maskine hvis du oplever problemer under vasken. Du 

udfylder én af sedlerne med fejlmeddelelse hvor du forklarer hvad 

problemet er. Sedlen lægger du i viceværtens postkasse der er ophængt 

ved kontoret i gården.  

 Du må ikke medbringe din hund i vaskeriet. Dette af hensyn 

til beboere med allergi. 

Vaskemaskinerne 

Vaskemaskinerne startes på konsollen i vaskeriet. Du kan også forudbestille tid via 

vores hjemmeside www.soenderstrandhus.dk 

Du bestemmer selv om der skal tilsættes skyllemiddel. (Sæbe og skyllemiddel er 

inkluderet i prisen.  Alt er Svanemærket og godkendt for folk med allergi). 

Forudbestilling: Du kan bestille en maskine i en periode på 2 timer. 

Starttid: Du skal have startet vasken senest 15 min. efter starttid. (Hvis du kommer 

for sent gives vasketuren fri efter 15 min.). 

Spærretid: Du skal have startet en evt. vask 2 på samme maskine, inden den første 

time af vasketuren er slut. (Dette af hensyn til at det ikke skal være muligt at ”vaske 

ind” i en efterfølgende vasketur. Der kan vælges flere programmer og det er af 

hensyn til det længste program, at spærretiden er 1 time før sluttid). 

Pris: kr. 13,50 pr. vask. Mistet forudbestilt vasketid kr. 5,- i gebyr. 

http://www.soenderstrandhus.dk/


Tørretumblerne 

Rengør filter før brug. Børste og fejeblad er ophængt i vaskeriet. 

Tørretumblerne kan startes på konsollen i vaskeriet. Du kan også forudbestille tid  

via vores hjemmeside www.soenderstrandhus.dk 

Forudbestilling: Du kan bestille en maskine i en periode på 1 time. 

Starttid: Der er ingen starttid. Du har maskinen i 1 time. 

Spærretid: Der er ingen spærretid. 

Pris: kr. 3,- pr. 10 min. 

Strygerulle 

Strygerullen står til fri disposition og der betales ikke for brug. 

Forudbestilling: Du kan ikke  forudbestille. 

Starttid: Der er ingen starttid.  

Spærretid: Der er ingen spærretid. 

Pris: Gratis. 

Viceværten 

Al henvendelse vedrørende vaskeriet sker til viceværten. Enten som en seddel i 

hans postkasse, mail til vicevaert@soenderstrandhus.dk eller  i hans kontortid. 

 

 

 

 

God vask 
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