I N F O R M AT I O N O M VA S K E R I E T
Der kommer nye maskiner, hvorfor det?
Vaskeriet har stået på budgettet til udskiftning i år, og iht. udbudsloven skal arbejdet sendes i licitation.
I både Hyldespjældet og Galgebakken er det Nortec, der har vundet licitationerne.
Udover at Nortec er billigst på levering af maskiner, er de også billigst på servicepriserne.
Der er en garantiperioden på 2 år, og derefter kan der tegnes en servicekontrakt. Denne servicekontrakt overvejer vi at tegne, men vi har 2 år til at vurderer, om det er noget vi vil.

Åbning og demonstration af vaskeriet.
Fredag d. 17. november 2017, i tidsrummet kl. 12.00-17.00,
vil vi gerne byde Jer velkommen til en fremvisning af vaskeriet, med de
nye maskiner og det nyistandsatte lokale.
Der vil her være mulighed for at se hvordan maskinerne skal betjenes,
hvordan programmerne fungerer, og til at få en hyggesnak og måske
også lidt chokolade.

Med venlig hilsen
Ejendomskontoret
















Vaskepriser:

Tørretumblerpriser:

Vaskepriserne forbliver uændret
resten af 2017.

Priserne forbliver uændret på de
gamle tørretumblere resten af 2017.

Der vil efter en periode på ca. 2 måneder blive lavet en beregning efter
det reelle forbrug og først derefter vil
priserne blive justeret.

(af samme grund som vaskepriser)
Dog vil det være billigere at benytte
de to nye varmepumpetumblere.
Tørretumblere med varmepumper.

Vi forventer, at priserne vil kunne
sænkes en smule.

Nærmere information om dette når vi
er kommet ind i det nye år.

Ekstra Vaskebrikker

2 af tørretumblerne vil blive udskiftet,
med to nye varmepumpetumblere, som
er mere energibesparende, og det vil
derfor være bedrer, for miljøet at benytte disse.
De to nye tumblere vil være lidt billigere i brug, men det vil tager lidt
længere tid at tørre tøjet, i disse maskiner.

Ekstra vaskebrik til privatlejer kan udleveres til hovedlejer ved fremvisningen,
fredag d. 17. november 2017, kl. 12.00-17.00, eller ved at udfylde nedenstående skema, som skal aflevere den på ejendomskontoret.

Hovedlejers navn:
Lejemåls nr. (skal påføres): 961-59
Hovedlejers telenon nr.:
Adresse:
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