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VASKERIINSTRUKS 
1. Vasketidene er: 07.00 – 23.00 hverdager og 07.00 – 19:00 lørdager. 

Utenom disse tidene og på helligdager skal IKKE vaskeriene benyttes 
pga. støy fra maskinene. 
NB! Siste vask og tørk må startes innen kl. 22:00 (18:00 lørdager) for å bli 
ferdig før stengetid. Etter dette tidspunktet er start sperret. 

2. Tilgang til maskinene gis ved bruk av ID-brikke på berøringsterminal. 
En brikke fungerer kun i én bestemt blokk. 
Brikke bestilles fra vaktmester ved SMS til 971-99923 eller e-post til 
«vaktmester@Linderudbo.no». Man får da også en ID for internet-pålogging. 
Oppgi: Navn, e-Post, Leilighets-nr. og Erich Mogensøns vei nr. 

3. Penger for vask/tørk fylles på ID-brikken av brukeren selv: 
- Via nettsiden «vasketid.no».Ved pålogging, angi Borettslag = «Linderud2» 
    og avdeling = «EM18», «EM24», «EM30» eller «EM36». 
- Via telefon-app «EasyLaundry». 

4. Reservering av tid på vaskemaskiner og tørketromler kan skje på 
Terminalen i vaskeriet, via nettsiden «vasketid.no» eller i «EasyLaundry» app. 

5. Fremmøte: Hvis vasking ikke er startet innen 15 min. etter reservert starttid 
er det fritt frem for andre å benytte de reserverte maskinene. 

6. Bruksanvisninger for maskinene er oppslått på vegg eller på apparatene. 

Følg disse! 

7. Maskinene skal IKKE benyttes til: Gulvmopper, Gulvtepper, Filleryer e.l. 

8. Vaskeriet skal IKKE brukes til betalte oppdrag for folk utenfor Borettslaget. 

9. Rengjøring og rydding etter bruk: 
– Vaskemaskin og tørketrommel skal tørkes av utvendig. 
– Gulvet skal moppes. 
– Rengjør tørketromlenes lofilter. 
Hovedrenhold av vaskeriene utføres av det samme firmaet som vasker 
oppganger og vestibyler. 

10. Døren fra oppgangen inn til vaskeriet skal holdes lukket for å begrense støy. 

11. Lyset skal være slukket når ingen er til stede vaskeriet. 

12. Bordene skal ikke benyttes til å sortere uvasket tøy på. 

13. Alt tøy skal fjernes fra vaskeriet ved vasketidens slutt. Ingen tørking her ! 

14. Barn bør om mulig ikke være i vaskeriet. 

15. Husdyr er ikke tillatt i vaskeriet. Det inkluderer hund og katt. 

16. Feil eller mangler meldes ved e-post til Vaktmester-L2@Linderudbo.no, 
ved SMS til 971 99923, eller med lapp i grønn styrepostkasse i vestibyle. 

Husk: Hold orden! 
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