Fællesrum
Daglig brug af fællesrummet:

Fællesrummet står til rådighed for kollegiets beboere. Opholder man sig i
fællesrummet i hverdagene følger man kollegiets daglige regler og rydder op
efter sig selv. Husk at slukke lyset i alle rum samt slukke for radiatorerne.
Bruges TV eller Sonos anlægget, husk da også at slukke på den røde kontakt på
stikdåsen. Hvis der til daglig bruges service, sættes dette ikke i
opvaskemaskinen, men vaskes op i hånden.

Procedure for leje ved arrangementer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kalenderen for leje hænger ved lejlighed 8.
Kontrakt for reservation underskrives. Dette er lejers ansvar.
Depositum på 300 kr. betales. Ligeledes lejers ansvar.
Hold en fest!
Rengør efter rengøringsplanen! (senest kl. 14 dagen efter arrangementet)
Godkendelse af rengøring.
Evt. tilbagebetaling af depositum (senest 14 dage efter lejeperioden)

Booking kan foregå i tidsrummet 12-21 hos Signe i lejlighed 8. Signe kan også
kontaktes pr. Telefon på 20338485 eller på Facebook (Signe Lind Christensen).
Hvis Signe er fraværende kontaktes lejlighed 5.
Afholdelse af et arrangement uden underskrevet lejekontrakt samt
manglende betaling af depositum udløser en bøde på 300 kr. + erstatning af
eventuelle skader.
Er du i tvivl om, hvorvidt dit/Jeres brug af fællesrummet kræver en kontrakt og
depositum, kontakt bestyrelsen. Vi opfordrer dog altid til at underskrive en
kontrakt og betale depositum for at være på den sikre side.

Regler for brug af fællesrummet:

- Søndag til torsdag skal der være ro kl. 22.30 både i gård og fællesrum.
- Fredag og lørdag skal der være ro i gården kl. 23.00 og i fællesrummet
kl. 01.00.
- Der må under ingen omstændigheder ryges i fællesrummet.
- Rengøringsplanen, der hænger i fællesrummet skal følges til punkt og
prikke, dvs.:
o Der skal støvsuges gulv i alle rum samt sofaer.
o Der skal vaskes gulv i køkken, gang og toilet.
o Toilet gøres rent inkl. vask og spejl. Toiletspand tømmes.
o Køleskab skal tømmes og rengøres.
o Opvaskemaskine tømmes.
o Viskestykker, klude og håndklæder vaskes, tørres og ligges tilbage.
o Skrald bæres ud, og der sættes ny pose i.
o Flasker og dåser uden pant bæres ud.
o Askebæger tømmes og cigaretskodder fjernes.
o Husk at lufte ud!
o Rengøringsartikler findes i rummet ved fortrappen.
- Fællesrummet må lejes max 2 dage i træk, hvoraf kun den ene dag må
være et lukket arrangement, hvor lejer har eneret på fællesrummet.
- Ved leje af fællesrummet får man adgang til det ekstra rum i køkkenet,
hvor man, utilgængeligt for andre, kan opbevare sine ting. Det skal
tømmes efter leje og nøglen skal afleveres tilbage.
- Opvaskemaskinen står til fri afbenyttelse ved leje af fællesrummet. Der
udleveres vasketabs. Husk at tømme opvaskemaskinen og sætte tingene
på plads. Ubrugte vasketabs skal afleveres tilbage.
- Når fællesrummet lejes, skal lejeren selv sørge for toiletpapir, køkkenrulle
og affaldsposer.
- Husk at slukke lyset i alle rum, når fællesrummet forlades.
- Flasker og dåser med pant må smides i posen i køkkenet, mærket til dette.
- I tilfælde af beskadigelse af genstande, bedes i kontakte en fra bestyrelsen
eller varmemesteren, så skaden kan besigtiges. Alt efter omfang besluttes
hvem der dækker reparation.

Overholdes ovenstående regler ikke, vil depositummet gå til kollegiets
fælleskasse. Desuden kan overtrædelse medføre karantæne samt bøde.

