
VELKOMMEN TIL KOLLEGIEGÅRDEN
I dette velkomstbrev kan du finde forskellige praktiske informationer samt et overblik over de 
muligheder og aktiviteter der findes på Kollegiegården.  

Driftslederen, Steen Kragh, er din hjælp i dagligdagen. Hos ejendomskontoret kan du blandt andet 
låne maling og få hjælp til reparationer på værelse, gang og køkken. Driftslederen har træffetid fra 8‐
9 mandag til torsdag. Du kan også ringe i kontortiden på tlf. 35 82 68 21 eller sende en mail til 
ejendomskontorkollegiegaarden@gmail.com. 

Kollegiegården har et centralt telefonnummer 71 99 34 25. Via dette nummer kan der opnås kontakt 
til: 

‐ 1: Den ansvarlige for Festlokalet Tarmen 
‐ 2: Den ansvarlige for Endetarmen 
‐ 3: Nøglemændene (hvis du skulle miste din nøgle udenfor kontortiden)

Kollegiegården er en selvejende institution. Det vil sige, at vi har en selvstændig økonomi og 
selvstyre i form af en bestyrelse og et beboerdemokrati repræsenteret ved beboerrådet, som alle 
kollegianere har mulighed for at blive valgt ind i. Der bliver afholdt beboermøde for alle beboere på 
kollegiet 1 gang om året og afholdt beboerrådsmøde 1 gang om måneden. Hvis du vil vide mere, kan 
du læse om beboerdemokratiet, administrationen samt driften af Kollegiegården på 
http://kollegiegaarden.dk/. Har du spørgsmål eller emner som du ønsker, at beboerrådet skal tage 
op, er du velkommen til at skrive til os på beboerraad@kollegiegaarden.dk 

Hvis du har spørgsmål til din lejekontrakt, husleje, opsigelse med mere, skal du kontakte FSB, som 
varetager den daglige administration af kollegiet. 

Kollegiegården er røgfri på alle indendørs fællesområder.

Kollegiet har mange gode tilbud til beboerne. Der findes både et musikrum og et træningsrum som 
kan du bruge ligeså tosset du vil. Vores festlokale (Tarmen) og pool‐ og bordfoldboldsrummet 
(Endetarmen) er gratis at låne i hverdagene, og kan lejes i weekender for mindre beløb. Derudover 
har kollegiet et mindre vaskeri i stueetagen. Hvis du ønsker at anvende tilbuddene kan du gå ind på 
hjemmesiden www.kollegiegaarden.dk og læse hvordan og hvem du skal kontakte. 

Hvis du vil have tilsendt Kollegiegårdens relevante meddelelser og annonceringer kan du tilmelde dig 
nyheds‐mailinglisten via hjemmesiden. Derudover foreslår vi, at du melder dig ind i Kollegiegårdens 
Facebookgruppe ”Kollegiegården”.

Udover beboerrådet findes der en række andre udvalg, ansvarsposter og aktiviteter på 
Kollegiegården, og du er meget velkommen til at deltage i netop det, der passer dig bedst. 

Festudvalget sørger for, at de 4‐5 årlige fester på kollegiet bliver så fede som muligt. Har du lyst til at 
være med, så tøv ikke med at sende en mail til festkollegiegaarden@gmail.com 

Netudvalget som sørger for at hjemmesiden samt internettet på kollegiet fungerer bedst muligt. 

Af ansvarsposter kan nævnes Tarmboss, poolrum‐, motionsrum‐, og musikrumsansvarlig.



Har du grønne fingre, kan du melde dig ind i Kollegiegårdens havegruppe, som også kan findes på 
Facebook under ”Havegruppen på Kollegiegården”. 

Derudover afholdes der også spilleaftener i løbet af semestret, hvor du kan få mulighed for at slå 
dine medkollegianere i Bezzerwizzer, Settlers, Ludo eller noget helt fjerde.   

BLIV AKTIV
Vores gode kollegium ville ikke være det samme uden de mange services og oplevelser som vores 
udvalg og ansvarspersoner muliggør. Uden udvalgene ville vi ikke have årets fest ”Tour Des 
Cuisines”, haveforeningen, spilleaftener, internet og meget meget mere. 

Der er brug for lige netop DIG i et af vores mange udvalg/ansvarsposter, og det er en fantastisk 
måde for dig at lære dit kollegium og medkollegianere at kende på. 

Savner du et helt konkret udvalg, en aktivitet eller noget tredje ‐ så skriv til beboerrådet med dit 
ønske, og så forsøger vi at hjælpe med at få det på benene.

Velkommen til ‐ vi håber du vil være med til at gøre kollegiet til et endnu bedre sted at bo.

Med venlig hilsen 

Beboerrådet 


