Kære nye beboer.
Velkommen til Steen Billes Torv Kollegiet – vi glæder os til at se dig/jer 🙂
Du får dette brev for at afhjælpe eventuelle spørgsmål i forhold til kollegiet. Det meste kan dog læses på
vores hjemmeside www.steenbillestorv.dk.
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Facebookgruppe
Vi har selvfølgelig en Facebook gruppe for kollegiet ”Steen Billes Torv kollegiet”, hvor al praktisk
og upraktisk information vil komme op. Her vil også komme opslag om sociale arrangementer.
Det kan nævnes at vi gerne holder fællesspisninger og er mere end villige til at tage mod forslag.
Fællesrum
Du har sikkert læst om fællesrummet nede i kælderen, som frit kan benyttes af alle, så længe
man rydder op efter sig. Dette kan bookes på kalenderen på tavlen ved indgangen.
Fælles udendørsarealer
Vi har fælles møbler udenfor, samt en ”hemmelig have” nede bagved. Vi har desuden flere
fælles grill, der frit kan benyttes.
Rengøring af fællesarealer
Efter endt brug af fællesarealer forventes det, at du rydder op efter dig selv og dine gæster.
Forårs- og efterårsrengøring
Vi holder forårsrengøring og efterårsrengøring på kollegiet hvor vi alle hjælper hinanden med at
holde kollegiet pænt. Rengøringen er mødepligtig. Ved udeblivelse tildeles man en tjans, som
forventes klaret inden for rimelig tid.
Der er pulterrum i kælderen til hver etage – skriv navn på dine ting (fx med malertape, der ligger
dernede).
Den lille P-plads med privat-skilt ved siden af kollegiet er vores fælles parkeringsplads, som vi
deler med ”det hvide palæ”. Vi har 5 p-pladser derude på den side, der vender mod vores
kollegium.
Du kan bruge din chip til at komme ind ad hoved- og bagdøren. Ved hoveddøren holdes den blot
op foran den venstre dørtelefon. Ved bagdøren holdes den op mod den lille lysende metalting.
Ifht. vask er det kun den ene chip der er programmeret som ”vaske-chip”.
Containere til skrald findes nedgravet i fortovet lige om hjørnet eller flere andre steder. Læg
mærke til, ikke alle har mulighed for deponering af eksempelvis batterier eller papir – men der
er en i nærheden, der har.
I nærheden finder du flere forskellige indkøbsmuligheder. Der er både Rema1000, Fakta,
Løvbjerg, mm.

Vi har desuden en fælles slagboremaskine, som Søren (varmemesteren) og formanden har nøgle til.
Hvis du er i tvivl om mere, så spørg endelig inde på facebookgruppen. Husk desuden at læse husordenen
som findes på kollegiets hjemmeside.
Du/I tilbydes også at blive vist rundt af et bestyrelsesmedlem. Kontakt blot Isabel (st. 6) eller Rune (st. 7)
for dette.
Ellers er der ikke andet at sige, end held og lykke med indflytningen, vi håber, at du/I falder til 🙂

Vh. Bestyrelsen

