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REGLER	  FOR	  BRUG	  AF	  FÆLLESRUMMET	  
	  
BRUG	  
• Fællesrummet	  er	  for	  alle	  beboere	  på	  Rosensgade	  Kollegiet	  
• Det	  kan	  bruges	  til	  spisning,	  hygge,	  fest,	  overnatning	  m.m.	  
• Fællesrummet	  skal	  bookes/registreres	  selv	  når	  du	  blot	  bruger	  køkkenet,	  
eller	  bruger	  fællesrummet	  til	  at	  hygge	  og	  spille	  et	  spil.	  

	  
SÅDAN	  BOOKER	  DU	  FÆLLESRUMMET	  
• Du	  booker	  fællesrummet	  på:	  	  
http://www.supersaas.dk/schedule/rosensgadekollegiet/Fælleslokalet	  

• Vejledning	  til	  booking	  af	  fælleslokalet	  finder	  du	  på	  kollegiets	  facebookside	  
og	  i	  fællesrummet.	  

• Når	  du	  booker	  fællesrummet,	  så	  husk	  at	  skrive	  tidspunkt,	  aktivitet,	  egen	  
adresse	  og	  et	  tlf.	  Nr.	  Du	  kan	  kontaktes	  på.	  

• Fællesrummet	  kan	  maks.	  Bookes	  3	  dage	  i	  streg.	  
	  
RENGØRING	  
• Du	  kan	  se	  en	  liste	  over	  rengørings-‐punkter,	  på	  opslagstavlen	  i	  
fællesrummet	  

• Rengøring	  skal	  være	  overstået	  inden	  næste	  reservation	  eller	  senest	  
klokken	  15	  dagen	  efter.	  	  

• Oplever	  den	  næste,	  der	  skal	  bruge	  rummet,	  at	  der	  ikke	  er	  rengjort,	  er	  det	  
op	  til	  dén	  person	  at	  klage.	  	  

• Manglende	  rengøring	  efter	  lån	  af	  fællesrummet	  udløser	  et	  gebyr	  på	  350	  
kr.,	  som	  går	  til	  aflønning	  af	  rengøringspersonalet.	  

	  
ORDENSREGLER	  
• Af	  hensyn	  til	  de	  nærmeste	  beboere	  skal	  der	  være	  ro	  klokken	  23.00	  
• Fredag	  og	  lørdag	  skal	  der	  være	  totalt	  ro	  klokken	  02.00	  
• Vis	  ekstra	  hensyn	  i	  de	  almindelige	  eksamensperioder	  
• Respekter	  henvendelser	  fra	  andre	  beboere	  over	  larm	  
• Klager	  henvendes	  til	  bestyrelsen	  
• Rygning	  er	  ikke	  tilladt	  (hverken	  på	  gangen	  eller	  ved	  vinduerne)!	  
• Overtrædelse	  af	  reglerne	  medfører	  en	  skriftlig	  påtale	  fra	  bestyrelsen.	  
Gentagende	  overtrædelser	  medfører	  først	  en	  skriftlig	  advarsel	  fra	  
Kollegiekontoret,	  og	  efterfølgende	  overtrædelse	  kan	  indebære	  ophør	  af	  
lejemål	  


