Vedtægter for afdelingens vaskerifond.
§ 1. Vaskerifondens formål er, at yde erstatning for tøj ødelagt i
forbindelse med vask i vaskeriet, Stærevej 38.
§ 2. Udbetaling fra vaskerifonden kan ske efter anmodning til
afdelingskontoret, når følgende forhold er opfyldt:
1. Når beboeren har været i vaskeriet på det tidspunkt, hvor
skaden er sket.
2. Når skaden meldes til varmemesterkontoret, i kontortiden
førstkommende hverdag efter at skaden er sket.
3. Når fejl ved vaskemaskinen/-installationernes tekniske dele
konstateres af reparatør.
4. Når de ødelagte/beskadigede deles værdi kan fastslås ved
vurdering/dokumentation.
§ 3. Reduktion i værdi en sker, under hensyn til tøjets brugstid/tilstand
før skaden.
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§ 4. Fondens midler administreres af afdelingsbestyrelsen over
afdelingens regnskab.
§ 5. indankning af afdelingsbestyrelsens afgørelse i en aktuel
erstatningssag, kan kun ske til et udvalg bestående af 1
repræsentant fra afdelingsbestyrelsen samt en beboerrepræsentant
valgt på afdelingens ordinære medlemsmøde, for år af gangen.
§ 6. Udvalgets afgørelse er endelig og kan ikke indankes for
domstolene.

Regler for benyttelse af vaskerikortet til
afdelingsvaskeriet, Stærevej 38.

Til beboeren
Regler for brug af vaskeriet
De har nu fået udleveret Deres vaskerikort
Vaskeriet er beliggende Stærevej 38, og er kun for vask af tøj tilhørende
beboere i AAB, afdeling 49, Stærevej 30 – 74.

Kortet
De bør betragte kortet som et værdikort.
Hvis De taber vaskerikortet, så meddel omgående dette til
afdelingskontoret, således at kortet kan blive spærret. Det misbrug der
måtte finde sted indtil kortet bliver spærret, vil blive opkrævet på Deres
husleje.

Opkrævning forbrug af vaskeriet
Det beløb De har vasket for i løbet af en måned, bliver opkrævet på
Deres huslejeopkrævning 2 måneder senere.

Opbvaring af kortet
Vaskerikortet er forsynet med en chip hvor data til adgang og start af
maskiner i vaskerier er gemt, denne chip kan blive beskadiget ved
hårdhændet behandling, 0pbevar derfor kortet i medfølgende hylster.

Beskadigede kort
Hvis et kort er knækket, bøjet eller bortkommet, kan et nyt købes. Et
nyt kort koster kr. 200,00
For at undgå at kortet beskadiges, kan der på afdelingskontoret købes et
opbevaringseutui. Dette koster kr. 30,00

Vaskeriet er åbent alle dage kl. 8:00 – 22:00. Vaskeriet skal forlades
senest kl. 22:00.
Efter endt vask, skal eventuelt affald lægges i de dertil indrettede
skraldeposer, således at vaskeriet altid fremtræder indbydende.
Når man færdes i vaskeriet, skal der tages behørigt hensyn til de øvrige
beboere. Dette gælder også for børn der er med forældrene nede og
vaske.

Børn under 16 år må IKKE betjene maskinerne
Når man er færdig med at vaske, skal vaskeriet forlades. Vaskeriet er
IKKE en varmestue.

Spærring af vaskerikortet
Dersom ovenstående regler ikke overholdes, vil vaskerikortet blive
spærret.
Et spærret kort kan kun åbnes ved henvendelse på afdelingskontoret i
kontortiden. Kortet skal medbringes.
Åbning af et spærret vaskerikort, koster kr. 50,00 første gang.
I gentagelsestilfælde, stiger genåbningsprisen med kr. 50,00 pr. gang til
max kr. 200,00.
Genåbning af vaskerikort der er lukket grundet huslejerestance, kan kun
ske ved henvendelse på afdelingskontoret i kontortiden, mod
forevisning af kvittering for betalt boligafgift, samt medbringende
vaskerikortet.

