
  Den 25. februar 2019 

 

 

 

Vedr. indflytning: Følgende ting du/I skal være opmærksomme på: 

 

1. Værelse/lejlighed: 

 Der er 4 nøgler, 2 store og 2 små samt 2 nøglebrikker/vaskebrikker. 

 De 2 store nøgler passer til værelses/lejlighedsdøren, cykelskure, kano/kajakskur, multisportbane samt 

rekvisitrum. Nøglebrikkerne passer til køkkendøre samt yderdøre, mm. 

 De 2 små nøgler passer til postkassen. Hvis du/I mister nøglerne, skal låsen omkodes for din/Jeres 

regning. 

 Du/I må ikke lave huller i væggene, men skal benytte de skinner som hænger på væggene. 

 Man må lave ét hul i loftet til en lampe. Husk at sætte den lille børste på støvsuger-røret, når du 

støvsuger paneler o.lign., så du ikke ridser væggene. 

Man må (iflg. loven) ikke lave mad på værelset, og det er ikke tilladt at tilslutte køleskab, mikroovn, 

riskoger og lignende på grund af kollegiets el-net samt den kollektive el afregning. 

Hvis der er noget, der ikke fungerer på værelset/lejligheden, kan du/I rette henvendelse på kontoret v. 

99 mellem 6.30 – 7.30 og 12.00 – 13.00, lægge en seddel i postkassen ved kontoret, eller maile.  

Vi har en hovednøgle så vi kan komme ind. 

Venligst overlad alle reparationer o. lign. til Inspektørerne – det er derfor vi er her.  

Ønsker du/I at male værelset skal dette godkendes af inspektøren, der også skal godkende den 

benyttede maling før brug. 

På gangene må der ikke stilles måtter, sko, cykler og lignende, da gangene er en flugtvej.  

Hvis du/I ønsker andre gardiner, venligst gem Kollegiets, da de er lavet af brandhæmmet stof. 

 

 

2. Køkkenet: 

 Beboerne på det køkken værelset/lejligheden tilhører, vil vise dig/Jer tilrette med 

køleskab/fryser/skabsplads mm. 

 På køkkenet er der gryder, pander, bestik, tallerkener, kopper, støvsuger mm. 

 Køkkenet hæfter i fællesskab for de ting der er på køkkenet. På køkkenet hænger opslag over ”vigtige 

kontaktpersoner” på P.O.P., som skal kontaktes vedr. tilslutning af computer, beboerråd, kano/kajak-

lån, etc. 

 

3. Vaskekælder: 

 Nøglebrikkerne aktiveres i vaskekælderen via din nye aktiveringskode. Forbruget bliver afregnet over 

huslejen. Opstår der problemer med maskinerne, så giv venligst inspektørerne besked. 

 

4. Cykelkælder/cykel- og motorcykelskure: 

 Kælderen er forbeholdt reparation af cykler, og må ikke bruges til parkering. 

 Cykler som står mere end 5 dage, bliver fjernet. 

 Cykler skal parkeres inde i cykelskurene, cykler der holder udenfor cykelskurene bliver fjernet. 

 Husk at lukke dørene til cykelskurene. 

 Parkering af biler må kun ske i parkeringsbåsene. 

 

5. Containere: 

 De små containere som står ved cykelskurene er til køkkenaffald. Der står også en container til Plast 

og til Metal.  

 Den store mørkegrønne container er kun til pap (IKKE PIZZA-BAKKER) - papkasser trædes flade 

eller skilles ad, så de fylder mindst muligt. 

 Glas/flaskecontainer: fjern låget og skyl glasset. 

 Møbler, fjernsyn og elektronik placeres i Storskraldsrummet til højre for den grønne papcontainer. 

         Batterier afleveres i battericontaineren overfor hovedindgangen. 

 

Med venlig hilsen Inspektørerne v. 99.  Mail: pop-insp@pks.dk 

 


