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Forslag til ordinær generalforsamling hos A/B Skydebanen d. 23. 
August 2021: 

Vaskerioversigten (gen)etableres 

 

Motivering af forslag – med en smule historik: 

 

Igennem alle de år (ca. 20) hvor jeg har boet I Skydebanegade har 
det været muligt at tilgå forenings hjemmeside og slå op på vaskeriet 
for at se om der mon var ledige maskiner eller hvornår der kunne 
forventes at være ledige maskiner. Denne oversigt har været yderst 
nyttige, da jeg bor langt væk fra vaskeriet. Jeg kunne se om det 
kunne beratale sig at bevæge mig ned af trappene og hen til 
vaskeriet eller jeg hellere skulle vente enten nogle timer eller 
udsætte til en anden passende lejlighed. 

Det er ikke længere muligt. Oversigten findes ikke mere. Det 
betragter jeg som en forringelse af forholdene her I foreningen. Jeg 
(og alle andre der benytter vaskeriet) skal nu ‘satse’ på der er ledige 
maskiner. D.v.s. at man skal I blind tage ned på vaskeriet 
medbringende vasketøjet for blot at finde ud af at der ingen 
maskiner er til rådighed.  Hvad gør man så. Skal vaksetøjet blive 
stående (og proppe vaskeriet til med store poser med snavsede tøj) 
indtil der er manskiner man kan bruge? Skal man selv vente (og ikke 
bruge sin tid på noget mere interessant f.eks alt andet? ). 

På hjemmesiden er der en forklaring om at Nortec (som står for 
driften af vaskeriet) ikke længere undestøtter den type kontrolpanel 
som vi har.  Det passer vist ikke helt. Jeg har fået at vide fra Thorkild 
(Best. medlem), at det skyldes at man her I foreningen har skiftet 
betjeningspanelet så Nortec ikke kunne tilbyde en oversigt. 
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Mit forslag går på at (gen)etablere oversigten til glæde for de af 
foreningsmedlemmerne der benytter vaskeriet. Det vil spare tid for 
alle, man skal ikke gå forgæves, det vil eliminere en kilde til 
frustration og det vil gør brugen af vaskeriet mere smidige for alle. 

 

Idet jeg håber forslaget nyder opbakning fra generalforsamlingen. På 
forhånd, tak. 

 

H. Mac Donagh 

Skydebanegade 50 4th. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fra Skydebanen.dk: 
Oversigt over vaskemaskiner og tørretumblere 

Nortec kan desværre ikke længere tilbyde en oversigt over, hvilke 
maskiner der er i brug, da det system, der understøtter denne 
service, ikke længere opdateres til ældre betalingspaneler som vores. 

 


