Husorden for Industri-kollegiet
Generelle bestemmelser
1. Overtrædelse af følgende husorden kan udløse påtale, og Beboerrådet (herefter
benævnt Rådet) kan i alle situationer indstille til administrationsselskabet, at en sådan
udstedes. Overtrædelser kan få konsekvenser for den pågældende beboers lejemål i
henhold til lov om leje.
2. Beboerne skal respektere de i husordenen fastsatte kriterier, og tilstræbe at der
hersker god orden på kollegiet, herunder bl.a. hensynet til øvrige beboeres trivsel og
til kollegiets forsvarlige drift.
3. Beboerne hæfter fuldt for deres gæsters og egne handlinger under ophold på
kollegiet.
4. Føler en beboer sig forurettet kan vedkommende indgive klage til Rådet, hvorefter
Rådet vil behandle sagen.

Uddybende bestemmelser
5. Fællesarealer og inventar
• 5.1: Der skal opretholdes orden på alle fællesarealer. Brug af fællesarealer og
inventar skal ske uden gene for øvrige beboere.
• 5.2: Kollegianeren skal afholde omkostninger til reparation eller erstatning af
beskadigede bygningsdele, inventar eller udstyr på fællesarealer, herunder
køkkenudstyr og service, såfremt skaden skyldes kollegianerens adfærd.
• 5.3: Der må ikke anvendes søm, skruer, eller tegnstifter ved opsætning af billeder,
plakater eller andre objekter i vægge, gulve og lofter uden forudgående aftale med
inspektøren.
• 5.4: Gange, brandtrapper og branddøre må ikke være helt eller deltvist spærret af
møbler, cykler, fodtøj, tørrestativer eller andre genstande. Dog er dørmåtter tilladte.
• 5.5: Parkering af cykler/knallerter/biler må alene ske på de hertil indrettede eller
afmærkede arealer.
• 5.6: Elevatoren og dens døre må på ingen måde blokeres. Undtagelse for dette kan
kun ske i forbindelse med ind- og udflytning.
6. Vaskerummet
• 6.1: For vaskerummet gælder, at de opslåede anvisninger for benyttelse af
vaskemaskiner skal følges, herunder også de afsatte tidspunkter for vask.
• 6.2: Det er ikke tilladt at farve tøj i vaskemaskinerne.

• 6.3: Rygning i vaskerummet er ikke tilladt.
• 6.4: Inventar må ikke fjernes fra vaskerummet.
7. Festlokalet og Loungen
• 7.1: Leje og udlån af festlokalet (også benævnt Baren) sker i henhold til ”Regler og
betingelser for leje af Baren”, som findes på kollegiets hjemmeside. Hver udlejning
og udlåning aftales med Barudvalget.
• 7.2: Branddøre i Baren, Loungen og på diverse andre fællesarealer skal forblive
lukkede og ublokerede til alle tider.
• 7.3: Ved afholdelse af arrangementer skal husordenen stadig respekteres og
overholdes.
• 7.4: Hvis indstilling fra beboer om sænkning af støjniveau ikke efterleves, kan
arrangementet lukkes af et Rådsmedlem efter én advarsel.
• 7.5: Ved aflevering af lokalet skal inventar være placeret korrekt i henhold til
Barudvalgets plan herfor.
8. Støjende adfærd
• 8.1: Der skal på 1. opfordring fra en vilkårlig beboer, skrues ned, til et for beboeren
acceptabelt lydniveau.
• 8.2: Efterleves dette ikke kan et rådsmedlem kontaktes.
 8.3: Efter klokken 23 søndag-torsdag er det ikke tilladt at udøve støjende adfærd.
o 8.3.1 Har man på forhånd har indhentet tilladelse hos de affekterede
beboere, kan det dog tillades, så længe pkt. 8.1 stadig overholdes.
9. Studierummet
• 9.1: Booking af studierummet sker i den i rummet ophængte kalender.
• 9.2: Efter anvendelse efterlades rummet i rengjort og opryddet stand.
10. Brandmateriel
• 10.1: Kollegianerne skal påse, at alt brandmateriel ikke udsættes for misbrug eller
skade.
• 10.2: Opdager kollegianeren, at brandmateriel ikke er funktionsdygtigt skal
kollegianeren meddele dette til inspektøren med henblik på udbedring af materialet.
• 10.3: Udøvelse af misbrug eller skade på brandmateriel anses som en grov
overtrædelse af husordenen.
• 10.4: Lyder brandalarmen skal kollegiet forlades, og kollegianerne skal samles
foran på kollegiets parkeringsplads hurtigst muligt. Respekteres dette ikke anses det
som en overtrædelse af husordenen.
11. Skrald
• 11.1: Almindeligt husholdningsaffald skal fyldes i plasticposer, der skal lukkes
forsvarligt før de kastes i affaldsskakten.

• 11.2: Skarpe genstande, flasker, glas og lignende der kan gå itu ved benyttelse af
skakten, må ikke fyldes i posen. I stedet skal disse genstande afleveres i de respektive
containere ved cykelrummet.
• 11.3: Andet affald end ovennævnte bæres ned og anbringes i affaldscontaineren ved
parkeringspladsen.

12. Benyttelse
• 12.1: Kollegianerne må ikke holde husdyr.
• 12.2: Kollegianerne må ikke installere køleskab, fryser, mikroovn, varmeovn,
vaskemaskine, komfur, el. lign. på værelset. Dog må der gerne installeres 1 ekstra
køleskab/fryser pr. køkken, såfremt det som minimum har energimærke A+.
• 12.3: Kollegianerne må ikke opbevare våben, fyrværkeri, sprængstof eller andre
genstande, der kan være forbundet med fare.
• 12.4: Ophold på taget udenfor afspærring er ikke tilladt, og betragtes som en grov
overtrædelse af husordenen.
13. Rådet, Netværksudvalget og Indstillingsudvalget
• 13.1: Ovennævnte har i enhver personsag tavshedspligt.
• 13.2: Netværksudvalget kan kun kontaktes indenfor det på hjemmesiden angivne
tidsrum.
14. Vedtagelser
• 14.1: Denne husorden er vedtaget af Beboerforsamlingen for kollegiet i oktober
2010 og er herefter fortløbende gældende indtil andet vedtages.
• 14.2: Ændringer til husordenen indgives til Rådet, der herefter indstiller forslaget til
Beboerforsamlingen.

