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Velkomstbrev
For den selvejende institution Lægeforeningens Kollegium, Hesseløgade 56,
2100 København Ø.

Som ny beboer på kollegiet, er der mange praktiske ting, som det er rart at have styr på. Der
er derfor nedenstående kort skitserer de vigtigste ting omkring den daglige gang på kollegiet.
Beboerråd & bestyrelse
Lægeforeningens Kollegium er et selvejende kollegium, hvilket betyder at vi selv bestemmer
hvordan kollegiet skal drives, inden for de økonomiske rammer vi har.
Bestyrelsen består af medlemmer fra Københavns Kommune, Københavns Universitetet, to
beboerrådsrepreæsentanter og kollegieformanden, som dog ikke har stemmeret.
Bestyrelsens primære opgave er at godkende og lægge budgetter. Beboerrådet består af en
repræsentant og en suppleant fra hver sal, samt beboerrådsformanden som ikke har
stemmeret.
Det er beboerrådet der reelt bestemmer hvad vi skal bruge penge på, hvilke regler der
gælder for fx vaskekælderen, brug af festlokalet etc. Med andre ord så er det her
beslutningerne bliver taget. Så vil du have direkte indflydelse på kollegiet, skal du blive
medlem af beboerrådet!
Formanden
Kollegiets formand, Mikkel (310), tager sig af mange praktiske ting på kollegiet.
Så som varmen der ikke er skruet højt nok op, luft i radiatorerne, ovne der ikke virker,
administrering af serviceydelser, rekvirering af håndværkere når mere tekniske reparationer
skal udføres, håndtering af ind og udflytning, og så sørger han for at kollegiets regninger
betales.
Ud over de praktiske ting er det ham der indsamler forslag til beboerrådsmøderne, og ham
der har overblikket over forbedringspunkter.
Formandens kontor ligger ved elevatoren i stuen, og du kan henvende dig i kontortiden, som
står angivet på døren, eller på mail: formanden@lf-kollegium.dk uden for normal kontortid.
Udvalg
Udover beboerrådet er der en række udvalg, som gør et stort arbejde for at det skal være så
sjovt og rart at bo på kollegiet som muligt. Der er et it-udvalg, et festlokale-udvalg og et
havekasse-udvalg. Hvis du har lyst til at blive en del af et udvalg, så skal du være mere end
velkommen!
Det skal nævnes at der holdes en årlig fest for alle som er aktive på kollegiet i udvalg og
beboerråd, dette er efter sigende den sjoveste fest på hele året!
Vask
Vi har en fælles vaskekælder med en vaskemaskine og en tørretumbler, som du kan bestille
tid til (reservationsmaskinerne), og en vaskemaskine og en tørretumbler kaldet
”kaosmaskinerne”. Sidstnævnte går efter princippet ”først til mølle”. Brug af maskinerne er
inkluderet i huslejen.
VIGTIGT: Hvis du vasker bh’er skal du dog altid anvende vaskeposer, da bøjlerne i bh’erne
ødelægger vaskemaskinerne og tøjet som vaskes i dem.
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Det bør nævnes, at vaskekælderen ikke må bruges af andre end kollegiets beboere.
Reservationsmaskinen må ikke reserveres med mere end 3 timer på én dag og max 6 timer
om ugen!
Telefon
Hvert værelse har et telefonstik, hvilket udelukkende fungere som internt telefonsystem. Det
er muligt at tilslutte egen fastnettelefon, for at kunne ringe mellem værelser og dørtelefon.
Dørtelefonen
For at komme ind gennem hoveddøren kan man benytte sig af den traditionelle metode og
benytte sig af sin nøgle, men man kan også komme ind via en firecifret kode, som udskiftes
hver anden måned. Ved opringning til et værelse trykkes ”B” efterfulgt af værelsesnummer,
og for at ringe til et af køkkenerne trykkes ”B” efterfulgt af salens nummer og tre nuller (for
eksempel 1000, hvis man vil ringe til 1. sal). Der trykkes 5 under samtale på ens telefon for
at lukke folk ind efter opringning fra dørtelefonen.
Køkkenerne
Her finder du potter, pander mm. til madlavningen, og vigtigst af alt et socialt fællesskab med
de andre kollegianere. Ikke to kollegiekøkkener er ens mht. organisering, men her er nogle
generelle ting:
- Køkkenskat (til indkøb af krydderier, gryder, avisabonnementer mm.)
- Ølskab (som også indeholder sodavand)
- Fjernsynsområde etc.
Husk at følg det enkelte køkkens rengøringsanvisninger
Festlokalet
Dette er samlingspunktet for kollegiefester, som der holdes 5 af om året, hvor alle beboere
på kollegiet er inviteret (hver sal står for en fest). Desuden kan man leje det, hvis man selv vil
holde en fest. Dette sker ved henvendelse til festlokaleudvalget.
Tagterrassen
Sol, sommer og… næsten strand (hvis du selv tager sandet med). Ideel beliggenhed, hvor
der står grill, borde og bænke til fri afbenyttelse. Tagterrassen kan bruges af alle kollegiet
beboere, dog skal reglerne for anvendelse følges (jf. medfølgende husorden og reglerne
opsat på terrassen ved indgangene. Grill bør anvendes på de anlagte stålplader af hensyn til
brandfare.
Guide til indkøb
Her må man sige at kollegiet ligger meget centralt. Der findes Aldi, Netto, Fakta, Irma og
Meny. Der ligger også flere pizzeriaer og ”take-away” steder i nærheden. (Jf. kortet).
A-nøgle
Hvis du af en eller anden uheldig grund har mistet dine nøgler, har Formanden en Anøgle,og beboerrådsepræsen-tanterne har mulighed for at få adgang til en, som de kan
lukke dig ind med.
Tab af nøgle koster ca. 200 kr.
Tab af Chip koster 90kr.
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Håndværkere
Nede på døren til Formandens kontor bliver der løbende hængt sedler op, som varsler besøg
af forskellige håndværkere, så man kan få udbedret fejl og mangler”. Her kan du så skrive
dig på, hvis din skabslåge er faldet ned eller andet.
Internettet – netværksgruppen
Det er vigtigt at du indstiller din computer til at bruge en fast IP-adresse og navngiver
computeren på en bestemt måde. Desuden skal der udvises hensyn sådan at man ikke
”optager” hele forbindelsen. Alt dette kan der læses mere om i ”Netværkets regelsæt”.
Regelsættet fås hos Formanden.
Boremaskine
Kan lånes af Formanden mod depositum på 100kr eller et kørekort.
Som der står i brevet Husorden må anvendelse af boremaskiner og andet støjende værktøj
kun finde sted på hverdage ml. 10 – 21, samt lørdage og søndage 12 – 21.
På hverdage efter kl. 22 og i eksamensperioden skal der mht. støj udvises særligt hensyn til
de øvrige beboere, jf. Husorden.
El-arbejde
For at undgå farlige kortslutninger på værelser og i køkkener skal alt el-arbejde (stærkstrøm ikke svagstrøm) udføres af en autoriseret elektriker.
Fælles ansvar for fælles arealer
Vi er som sagt selvejende, og det betyder at vi alle har et ansvar over for kollegiet!
Eksempler på dette er at vi hvert år samles til fællesoprydning, hver etage har hver sine
køkkenregler der skal overholdes, fællesmøbler tager man godt hånd om, ligesom man
værner om fællesområderne generelt.
NB: Containerne (papir, pap, batteri og glas) skal udelukkende bruges til det de er opstillet
for. Så snart containerne til papir, pap og glas er fyldte, benyttes de gængse
køkkenaffaldscontainere. Dermed skal der ikke stå affald ved siden af containerne, i den tro
at ”en eller anden” fjerner det.
Cykelparkering
Hver beboer bør have maks én cykel i gården (inden for den afmærkede stribe), så der er
plads til alle jf. Husorden.
Støj
Udvis hensyn og almen forståelse over for hinanden, jf. Husorden.
Det sociale liv
Her vil vi bare opfordre dig til at være med i alle de sjove og hyggelige ting, der finder sted på
dette kollegium. Det er vigtigt af lægge nogle kræfter det sociale, specielt i starten. Så vil du
nemmere og hurtigere få sociale relationer.
Vi håber din tid her bliver noget af det bedste, hvis ikke kan Beboerrådet jo kontaktes.

Med venlig hilsen
Beboerrådet
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