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Husorden for Trørød Kollegiet
§1.

Kollegianerne har i fællesskab ansvaret for opretholdelse af ro og orden på kollegiet.

§2.

Enhver kollegianer er pligtig til at efterkomme de forskrifter i så henseende, der måtte blive givet
af beboerrådet, administrationen eller inspektørerne.

§3.

Der skal udfærdiges lejekontrakt ved ALLE udlån af fælleslokaler i centerbygningen. Brud på
reglerne i denne kontrakt er brud på husordenens § 1.

§4.

Brud på de til enhver tid gældende vaskeriregler er brud på husordenens § 1.

§5.

Fejning, oprydning og snerydning af gangveje i en bredde af mindst 1 meter foran og mellem
husene påhviler de enkelte kollegianere. Snerydning skal ske inden kl. 7 og hurtigst muligt
efter snefald indtil kl. 22. Er der manglende snerydning mellem husene og foran skraldespandene
må det betragtes som et brud på husordenen for hele huset. Det påhviler i øvrigt den enkelte
beboer at vedligeholde udendørsarealer, sådan at disse står i forhold til årstiden. (forår 20117)

§6.

Dyr skal holdes under ejers kontrol og hunde skal føres i snor på kollegiets område. Dyrene må
ikke med deres adfærd være til gene for andre. Kollegianerne hæfter for eventuel skade forvoldt
af deres dyr.

§7.

Parkering af motorkøretøjer (inkl. motorcykler) på kollegiets område må kun ske på de afmærkede
parkeringspladser.

§8.

Det er ikke tilladt, at oplade el-biler på kollegiets fælles arealer og faciliteter, medmindre der
foreligger en aftale med rådet om hvor der oplades og hvilken afregning der er for opladning.
Overtrædelse heraf betragtes som brud på husordenen og vil medføre en advarsel. (efterår 2016)

§9.

Hastighedsbegrænsningen er 30 km/t på hele kollegiets område.

§10. For at opnå adgang til netværket skal den enkelte kollegianer underskrive den gældende
brugererklæring. Brud på denne brugererklæring er brud på husordenens § 1.
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§11. Ved gentagne overtrædelser af denne husorden og hermed følgende advarsler fra beboerrådet,
kan kollegiets bestyrelse i samråd med beboerrådet ophæve den pågældende kollegianers
lejemål.
§12. §11. Vedligeholdelses- og/eller forbedringsarbejde på kollegiets område sker primært på de
2 årlige havedage. Datoen for havedagen udmeldes senest 2 måneder i forvejen. (efterår
2014, ikke sikker på godkendelse (2 eller 4 måneder))

Iht. husorden § 1. kan man overtræde husordenen hvis man f.eks.:
•

laver unødig larm, derunder spiller høj musik.

•

ikke rydder op efter sig selv, så der ligger legetøj eller andre personlige dele på fælles arealer.

•

ikke deponerer sit affald i de dertil opsatte containere/skraldespande.

•

ikke holder sin hund i snor og ikke fjerner efterladenskaber fra sine husdyr.

•

Kører for stærkt og parkerer uden for de afmærkede områder, fx langs fortovet, på brandvejen eller
på vigepladserne.

Der gøres opmærksom på, at vi bor på et kollegium, hvor det primære formål er at skabe gode rammer for
at studere. Der indskærpes, at der i eksamensperioder tages ekstra hensyn til hinanden.

