Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA

Vaskeriene
TILSTAND OG FORSLAG TIL UTBEDRINGER

Utarbeidet av Styret i Frydenlund Borettslag
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SIDE 1

Bakgrunn:
Bakgrunnen for utredningen er behovet for oppgradering av borettslagets seks
vaskerier. Røropplegg, strømledninger og ventilasjon er like gamle som borettslaget og
ved skader er det ikke sikkert forsikringen dekker dette fullt ut grunnet anleggenes
alder. Betalingsløsningen bør også gjøres enklere og bringes opp til en mer tidsriktig
løsning. Dette er kostbart og vi ønsker også å se på om vi kan redusere antall vaskerier
fra seks til et mindre antall uten å forringe tilbudet vesentlig. Dagens behov for
vaskerier er annerledes enn ved bygging av blokkene da de fleste beboere har mulighet
for tøyvask i egen leilighet og mange bruker vaskeriene kun i spesielle tilfeller to til tre
ganger i året. Et av våre naboborettslag, Skansen, har for eksempel. besluttet å
redusere antall vaskerier fra 5 til 3 ut fra faktisk bruk og behov. Dersom vi finner å
kunne redusere antall vaskerier åpner dette også for alternativ bruk av lokalene.

Befaringer.
Leif Holmen og Hanne Knudsen har foretatt en første befaring av lokasjonene i
Dragonstien 12 A, 14 C, 97 A, 103 C og 101 i tillegg til Pionerstien 10.
Leif Holmen og Anita Evensløkken har også hatt en befaring med Sørum Rør og Bad
AS og har mottatt et pristilbud på rehabilitering av vaskeriene.
Det er også hentet inn priser på betalings- og reservasjonssystem fra DSI Systemer A/S.
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DRAGONSTIEN 14 C:
Dette vaskeriet er stengt etter gjentatte hærverk. Det er egen inngang fra siden av
blokka. Det er sprekker i gulv og overflatene bærer preg av slitasje. Duken til rulle er
også revnet.

SIDE 3

DRAGONSTIEN 12 A:
Inngang fra siden av blokka. Overflatene er fine med unntak av noen sprekker i
gulvene. Toalettet bør oppgraderes.
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DRAGONSTIEN 97 A:
Overflatene ser fine ut og det ser ut til kun å være behov for kosmetiske grep. En del
slitasje rundt sluket. Gamle varmeelementer.
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DRAGONSTIEN 103 A:
Inngang fra siden av blokka. Flassende gulv med noen sprekkdannelser. Slitte
overflater.
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PIONERSTIEN 10:
Inngang ved siden av inngangsdør. Gulvene ser bra ut med unntak av noen sprekker
inne på tørkerommet. Overflatene ser bra ut og trenger bare maling.

SIDE 7

DRAGONSTIEN 101:
Inngang ved siden av inngangsdør. Toalettstolen er skiftet på et tidspunkt. Overflatene
er generelt slitne og det er sprekker i gulvene.
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OPPSUMMERING
Vaskeriene er førti år gamle og generelt ser det ut til å være behov for en rehabilitering
av sluk, røropplegg, varme og ventilasjon for alle enhetene. Det er nye sikringsskap i
alle vaskeriene, men ledningene er ikke skiftet, det er også lagt opp fiber til alle
vaskeriene og det er klart for oppkobling for en ny betalingsløsning. I tillegg er det
behov for oppgradering av alle toalettrommene.
Overflatene er i varierende tilstand, generelt er det behov for overflatebehandlinger,
også flerkomponent gulvbehandling i varierende grad.
Styret ønsker å redusere antall vaskerier med inntil 4 enheter.
Det kan da være aktuelt å øke antall maskiner pr. enhet og endre reservasjonssystemet
så det reserveres det antall maskiner en har behov for, i motsetning til hele enheten
slik det er i dag. Vi kan da flytte maskiner fra vaskeriene som legges ned slik at det for
eksempel blir tre vaskemaskiner og to tørketromler pr. enhet i tillegg til sentrifuge,
rulle og tørkerom.
Dagens betalingsløsning med vaskekort som må “fylles opp” på borettslagets kontor
eller hos Kulturkjelleren er gammeldags, upraktisk og lite fleksibel.
Uansett hva slags betalings- og reservasjonsløsning som velges vil styret sørge for at
disse skal kunne benyttes uavhengig av tilgang på teknologi og innsikt i denne.
Vaskeriene som legges ned kan benyttes til andre formål, for eksempel gjøres om til
leilighet(er), bygges om til gjesteleilighet til leie for beboernes gjester eller etter andre
forslag.

Forslag:
Med utgangspunkt i borettslagets geografi vil styret starte med
oppussing/oppgradering av vaskeriene i Dragonstien 101 og Pionerstien 10. Øvrige
vaskerier vurderes utfra statistikk og behov. Her kan det også vurderes om flere
maskiner i vaskeriene er hensiktsmessig utfra kost, nytte og behov.
Styret vil be Generalforsamlingen om fullmakt til å redusere antall vaskerier med inntil
4 enheter og rehabilitere resterende enheter.

Innhentede prisoverslag
Styret har innhentet pris på oppgradering av vaskeriene som vist i prisoverslaget. I
tillegg er det innhentet pris på ny betalingsløsning og nytt reservasjonssystem. Dette er
kun for å kunne gjøre et overslag over hva kostnadene for rehabilitering vil koste pr.
enhet. Dersom det blir aktuelt vil vi gjennomføre en tilbudskonkurranse før arbeidet
igangsettes.
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Et eventuelt rehabiliteringsarbeid vil bli gjennomført på en enhet av gangen for å
opprettholde tilbudet for beboerne.
Rehabilitering av vaskeri med toalettrom

kr. 230 000,-

Ny betalings- og reservasjonsløsning:

kr. 65 – 75 000,-*

Totalt

ca

kr. 300 000,- pr. enhet

*Avhengig av valgfri software som f. eks. språkpakke.
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PRISOVERSLAG OG BESKRIVELSE FRA SØRUM RØR OG BAD AS
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PRISOVERSLAG OG BESKRIVELSE FRA DSI SYSTEMER A/S
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Dagens plassering av vaskeriene:
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