Skabelon til forslag til afdelingsmøder
Dit forslag skal sendes til kollegiets bestyrelse senest 14 dage inden mødet, de videresender
forslaget til Kollegiekontoret.

Kollegiets navn

Fredensgade kollegiet

Forslagsstiller
Navn: Thea

Jeg foreslår …….

Forslag

At vi på kollegiets husorden indfører en ’larmetid’, så hvis man har en
larmende hobby og/eller skal bruge boremaskine, hamre, eller andre
forstyrrende ting i længere tid af gang, så skal det foregå i denne periode.
Larmetiden kunne evt. være fra 16-18.

Der har desværre de seneste måneders tid været en del støj på uheldige
og urimelige tidpunkter. Dette har mest af alt været et problem med
borremaskiner og høj bas (fra fjernsyn eller musik). Der har eksempelvis
været forskellige episoder med 30 minutter til flere timer larm fra
borremaskiner på både weekend og hverdagsaftener.
Motivation

Det skal selvfølgelig ikke være nødvendigt at holde sig til larmetiden hvis
man vil bore et enkelt hul eller høre musik der ikke forstyrrer naboer
urimeligt, men blot hvis man påtænker større/længerevarende projekter.
Vi har tidligere haft en sådan husorden (på andet kollegie), hvilket var
meget succesfuldt.

Husordensændring:
Tilføjelse til husordens § 2: Tilføjelsen kunne være:

Kollegiekontorets
bemærkninger

Stk. 2. Larmetider:
”På dage, der går forud for hverdage er der larmetider fra kl. 16.00 til
18.00. Larmende aktiviteter udføres i dette tidsrum, navnlig hvor beboere
ønsker at høre høj musik eller spille: instrumenter. På dage, der går forud
for lør-, søn- eller helligdage, er tidsrummet fra kl. 16.00 -01.00 at betragte
som larmetider.”
I stedet for at lave denne regel for larmetider, er det Kollegiekontorets
anbefaling at lave regler for nattero end at lave tilladelser til larmetider.
(F.eks.at der skal være ro kl. 22.00 på hverdage og kl. 01.00 eller 02.00 på
fredage og lørdage). Se evt. de andre kollegiers husordener for inspiration.
Der står jo allerede i husorden på forhånd, at man til enhver tid skal
respektere naboers krav på ro til søvn og læsning. Kollegiekontorets

erfaring er, at det er rart at have muligheden for at kunne gå ind til sin
nabo at sige, om han/hun vil skrue ned en eftermiddag kl. 18.30, fordi man
læser til eksamen. Med larme-tilladelsen bliver dette en smule
vanskeligere.

Modtaget af bestyrelsen den ___________________

