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Vaskeriet, Heimdalsvej 83 

 
 

 

Generel – og ny – information (15. maj 2017) 

 

Du skal bruge en ny vaskebrik. Der udleveres én vaskebrik pr. 

lejlighed. 
Den kan hentes på Servicecentret, Heimdalsvej 7C, mandag-fredag kl. 8-

12. 
 

Man reserverer stadig vasketid i to timer ad gangen. 
Man kan vælge at reservere en, to, tre eller fire maskiner på samme 

tidspunkt. 
 

Man kan reservere på displayet på vaskeriet  
eller hjemmefra på hjemmesiden: www.e-vaskeri.dk  . 

Eller via en app til smartphones. App’en hentes i ’App Store’ eller 
’Google Play’. Søg efter ’Nortec’. App’en hedder ’e-vaskeri’. 

 

Man kan i alt have 8 reservationer (= man kan i alt bestille 8 maskiner 
i den kommende tid) 

 
Man skal begynde sin vasketid til tiden. Maskinerne er reserveret til 

dig. 
Hvis man ikke benytter sin vasketid, dvs. hvis man ikke starter 

maskinerne inden for 15 minutter efter vasketidens begyndelse, bliver 
maskinerne frigivet til brug for andre. 

Man kan annullere sin reservation af en eller flere maskiner på displayet 
ved indgangen, eller hjemmefra på hjemmesiden. 

Det vil være en stor hjælp for dine naboer, hvis du annullerer din 
reservation af maskiner, som du alligevel ikke skal bruge. 

 
Når du har tømt din reserverede vaskemaskine, går der 15 

minutter, hvor du kan sætte endnu en maskine over, inden den bliver 

frigivet til at andre kan bruge den. Medmindre der er en ny reservation. 
 

 
 

 
 

http://www.e-vaskeri.dk/
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Nummer 1 og 3 er tørretumblere. 
Tørretumblerne kan ikke reserveres. 

De startes også fra displayet ved indgangen. Der er tre forskellige 
indstillinger. En prik: Lav varme, mellem-varme og fuld varme. (Fuld 

varme svarer til den normale/høje indstilling på vores gamle 
tørretumblere.) 

Du skal som altid være færdig med tørretumbleren senest 30 minutter 

efter din vasketur. (Så kan dine naboer komme til at benytte 
tørretumbleren.) 

 
Husk: Der bliver automatisk tilført vaskemiddel. 

Der er ingen skuffer til vaskemiddel.  
Det anbefales ikke, men hvis du ønsker at tilsætte dit eget vaskemiddel, 

kan det gøres ved at lægge en vaskebold med vaskemidlet ind i maskinen. 
Automatisk tilførsel af vaskemiddel kan fravælges på skærmen ved 

indgangen til vaskeriet. 
 

Husk at annullere dine reservationer, hvis du ikke får brug for dem. På 
den måde slipper dine naboer for at vente 15 minutter på at maskinerne 

bliver ’frigivet’. Tak  

 
Vi håber, at du hurtigt vænner dig til og bliver glad for de nye maskiner 

på vaskeriet. 
 

Henvendelse om fejl skal ske til servicecentret. 
 

Med venlig hilsen 
afdelingsbestyrelsen 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Husk at låse bagdøren efter dig, når du forlader vaskeriet. 
 

Husk at efterlade vaskeriet pænt og ryddeligt  
 

Husk at skrue ned for varmen på radiatorerne, hvis de varmer for meget.  
Det er os allesammen, der betaler for udgifterne via vores husleje. 
 

 

 

 

 

 


