HUSORDEN FOR TANDLÆGEKOLLEGIET
§ 1.
Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden på kollegiet.
Enhver beboer er pligtig at efterkomme de forskrifter, der i så henseende måtte blive givet af
beboerrådet, bestyrelsen eller dennes bemyndigede.
Stk. 2. Disse forskrifter gælder også for gæster, idet enhver beboer hæfter for sine gæsters
adfærd på kollegiet.
§ 2.
Beboerne skal frivilligt og uopfordret underkaste sig de indskrænkninger i den fri livsudfoldelse,
som hensynet til det fælles liv på kollegiet nødvendiggør. Enhver form for støjende adfærd,
uanset tidspunkt, skal ophøre, hvis det begæres af kammeraterne, navnlig skal de læsende
kammeraters krav på læse- og nattero stedse respekteres, især når private sammenkomster
arrangeres.
Stk. 2. I eksamensmånederne, januar, maj, juni, juli, november og december er det kun tilladt at
bruge plænen mellem kollegiets fløje til larmende aktiviteter (fodboldspil, fest m.v.) fra kl. 1719.
§ 3.
For lokaler, der tjener til fælles afbenyttelse, dvs. opholdsstue, køkkener, gange, trapper,
kælder, vaskerum og cykelrum, billardrum m.m. gælder følgende:
▫
▫

▫
▫
▫
▫
▫

Det påhviler enhver beboer at medvirke til at holde god ro og orden i disse lokaler.
Enhver kollegianer er forpligtet til at tage del i fællespligterne på kollegiet, herunder den
på gangen fastsatte rengørings turnus, og den halvårlige hovedrengøring. Undladelse af
dette er en overtrædelse af husordenen.
Opsætning af plakater, billeder samt enhver form for fastgørelse i vægge og lofter på
fællesarealerne må kun foretages af varmemesteren.
Tøjtørring er kun tilladt i de til formålet anviste rum.
Efter påbud fra Århus Brandvæsen må der i trapperum og gange ikke henstilles effekter af
nogen art.
På hvert køkken betaler beboerne til en køkkenkasse til dækning af diverse
køkkeninventar, som der hæftes solidarisk for.
Det er ikke tilladt at benytte egne køle/fryseskabe på kollegiet, og det er ikke tilladt at
anvende kogekander og varmeblæsere på værelserne.

§ 4.
Det er enhver beboers pligt at behandle de til kollegiet hørende effekter omhyggeligt samt
medvirke til, at intet fjernes fra kollegiet. Der må ikke finde skadevoldende handlinger sted på
kollegiets ejendom. Såfremt en skade kan føres tilbage til en enkelt person, hæfter vedkommende for skaden.
Stk. 2. Kollegiet påtager sig intet ansvar for beboernes person- og ejendele.
Stk. 3. Cykler, motorcykler, knallerter og biler skal anbringes på de anviste steder.
§ 5.
Det er ikke tilladt at holde husdyr under nogen form, ej heller at passe andres dyr.
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§ 6.
Fra det øjeblik en beboer har fået overdraget sin nøgle af varmemesteren, og indtil denne atter
har modtaget nøglen, er beboeren alene ansvarlig for sit værelse og dettes inventar. Beboeren
er derfor pligtig at erstatte enhver skade, som ikke kan tilskrives normalt slid eller ælde.
Stk. 2. Hvis en beboer ønsker at unddrage sig ansvar for mangler, skader eller slid på værelset
eller dets inventar, som måtte konstateres ved lejemålets overtagelse, påhviler det ham/hende
straks ved indflytningen at underrette varmemesteren om manglerne m.v, således at der på
synslisten kan indføres et notat herom.
§ 7.
Beboerne bør i egen interesse spare på lys og varme. I fællesrum slukker sidste mand efter sig.
På værelset skal alt lys være slukket, når værelset forlades.

§ 8.
Tilberedelse af måltider, kaffe, te m.m. må kun foregå i køkkenerne. Køkkenerne må kun efter
aftale med de øvrige køkkenbeboere stilles til rådighed for gæster.
§ 9.
I forbindelse med udflytning fra kollegiet, vil der blive afholdt syn af boligen, hvortil alle
kollegiets ejendele skal være til stede. Lejeren skal inden kl. 9,00 på fraflytningsdagen sørge for
rengøring af hele lejemålet samt aflevere nøgler til varmemesteren. Rengøringen gælder også
fælleskøkkenet, badeværelse og de sanitære installationer. Fysisk fraflytning skal iht.
vedligeholdelsesreglementet være foretaget 7 hverdage (arbejdsdage) før det ønskede
genudlejningstidspunkt pr. den 1. eller 15. i måneden.
Stk. 2. Kollegiet forbeholder sig ret til at rengøre boligen i det omfang, det skønnes nødvendigt,
på den fraflyttende lejers regning.
§ 10.
Ved en beboers misligholdelse af husordenen kan vedkommende af Kollegiekontoret tildeles en
advarsel.
Stk. 2. I tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af husordenen kan Kollegiekontoret opsige
den pågældende til øjeblikkelig fraflytning.
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