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Ordensreglement 
 

 
1. Lejeren er erstatningspligtig for alle skader som denne må forårsage på værelser, lejligheder, 

fællesrum og det inventar, som er anbragt i disse af Kollegiet. Dette gælder også glas og kummer.  

 

2. Lejeren er pligtig til at betale husleje ved forfald og gentagne forsømmelser heraf kan medføre 

øjeblikkelig bortvisning.  

 

3. Høj musik og larmende underholdning må ikke ske med åbne vinduer og døre, og må kun finde 

sted, hvis det ikke er til væsentlig gene for de øvrige kollegianere og kun mellem kl. 8.00 og kl. 

22.00 til hverdag. I eksamensperioder skal der være ro hele døgnet.  

 

4. Brug af euforiserende stoffer, hash, speed, narkotika og lignende på Kollegiets område er forbudt 

og vil medføre øjeblikkelig bortvisning.  

 

5. Af hensyn til intakte flugtveje, må der ikke henstilles cykler, skraldespande eller andet på 

Kollegiets trapper og gange. Det er strengt forbudt at grille eller henstille effekter på svalegangene. 

Pedellen kan uden ansvar og varsel, lade sådanne ting fjerne.  

 

6. Fyrværkeri må ikke affyres på Kollegiets område.  

 

7. Affald skal henkastes i de anbragte containere og ikke andre steder. Pap, papir, spraydåser og 

flasker skal i de grønne containere mellem A- og D blokkene. Møbler og lignende skal i den store 

container på P-pladsen. Køleskabe og lignende skal stilles ved siden af den store container.  

Batterier skal i batterispandene som er monteret ved alle hoveddøre (elevator). 

 

8. Hvis der opstår mangler eller skader, som utætte wc’er, løbende vandhaner og lignende, skal 

dette meddeles skriftligt til Driftslederen rune@tekniskkollegium.dk eller en seddel med 

værelsesnummer samt beskrivelse af skaden/manglen skal lægges i postkasse ved hoveddøren.  

 

9. I vinterperioder skal radiatorer lukkes, når der luftes ud på værelserne, samt når man tager på 

weekend eller ferie.  

 

10. Vaske- og tørrerum skal afleveres i opryddet stand og vasketøjskurve må ikke fjernes.  

 

11. I lejlighedsblokkene er det lejernes pligt at renholde såvel trappegange som kælderarealer.  

 

12. Børn må ikke lege eller larme på trapper og gange, og lejeren skal sørge for, at de børn der bor 

hos denne eller er på besøg, ikke er til gene for de andre beboere.  

 

13. Hund og kat tillades ikke.  
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14. Røgdetektor/røgalarm som er monteret i loftet må IKKE tildækkes eller demonteres dette kan 
medføre direkte bortvisning. Alarmsystemet registrer selv overtrædelser og melder en kode direkte 
til Driftslederen. 
 
15. Hvis brandalarmen bliver aktiviteter skal alle forlade blokken og afvente brandvæsnet ( som 
kommer efter ca. 10 min.) 
 
16. Ved overtrædelse af ovennævnte punkter kan klager ske skriftligt til bestyrelsen eller afleveres 

på kontoret.  

 
Generelt så vis hensyn til hinanden, snak sammen og advisere naboer hvis der holdes fest. 
 
 
Med Venlig Hilsen 
 
Rune Hansen 
Driftsleder. 


