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Nyhedsbrev A/B Bergthora 

Vaskeriet	  
Som nogle måske husker, lovede vi på Generalforsamlingen at nedsætte vaskeripriserne. 

Vi ville imidlertid ikke nedsætte priserne i blinde, med risiko for at skulle hæve dem igen, nogle må-
neder senere. Vi bad derfor Boligexperten om at fremskaffe statistik for anvendelsen i 2014, så dette 
kunne bruges til at regulere priserne, uden at komme til at køre med tab. 

Det tog ikke mindre end 4 måneder at få denne statistik, men nu har vi den: 

Type Antal 
starter 

Min./ 
start 

Pris Omsætning 

Lille vaskemaskine  6.034     n/a 16 kr. 96.544 kr. 
Lille vaskemaskine, kogevask   140     n/a 20 kr. 2.800 kr. 
Stor vaskemaskine  3.236     n/a 22 kr. 71.192 kr. 
Stor vaskemaskine, kogevask  199     n/a 26 kr. 5.174 kr. 
Tørretumbler  5.986     27 min. 1 kr./min. 161.622 kr. 
Rulle  8     5 min. 1 kr./min. 40 kr. 

I alt    337.372 kr. 
Som det fremgår af årsregnskabet, var de samlede udgifter i 2014 opgjort til 216.172 kr., eller ca. 
120.000 kr. mindre end de faktiske udgifter. 

Vi har derfor reduceret priserne på vaskemaskinerne og tørretumblerne, så de passer til udgiftsniveau-
et. Vaskepulver og vandforbrug dækkes udelukkende af vaskemaskinerne, mens gas dækkes af tørre-
tumblerne. De øvrige udgifter er fordelt med 6/9 til vaskemaskinerne og 3/9 til tørretumblerne. 

Priserne er pr. dags dato reduceret til følgende: 

Type Pris 
Lille vaskemaskine 13 kr.    
Lille vaskemaskine, kogevask  16 kr.     
Stor vaskemaskine  18 kr.     
Stor vaskemaskine, kogevask 21 kr.     
Tørretumbler  0,50 kr./min.     
Rulle  1 kr./min.     
Med uændret forbrug og omkostninger, giver det et overskud på 7.788 kr. og da der i forvejen står 
447.073 kr. på vaskerikontoen, er der rigeligt til reparationer og udskiftning af nogle maskiner i de 
kommende år. 

 

Spørgsmål	  	  
Skulle I have nogle spørgsmål, er I velkomne til at skrive en e-mail til: 
bestyrelse@bergthora.dk, eller aflevere jeres spørgsmål på kontoret. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


