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Risskov, den. 17. oktober 2019

Anvendelse af læsesalen/fællesrummet
Kl. 06.00 - 17.00: Læsesal: der må ikke snakkes eller laves gruppearbejde i lokalet i dette tidsrum.
Det er heller ikke tilladt at benytte printer/kopimaskine i dette tidsrum – med mindre lokalet ikke
benyttes af andre.
Kl. 17.00 - 24.00: Fællesrum: lokalet er åben til fri benyttelse for personer, der ønsker at spille, læse
osv. Fri snak er tilladt. Fra kl. 22.00 – 24.00 må der ikke støjes af hensyn til beboerne over lokalet.
Det er ikke tilladt at benytte lokalet efter kl. 24.00.
Ovennævnte er gældende alle ugens 7 dage.

Ordensregler for brug af læsesalen/fællesrummet
Det er ikke muligt at reservere lokalet.
Lokalet er for alle beboere og deres gæster. Derfor skal du vise hensyn til de andre, som ønsker at
benytte lokalet. Man kan ikke reservere lokalet til sig selv eller udelukke andres brug.
Du skal behandle lokalet og inventaret pænt og efterlade det i en ordentlig og opryddet tilstand, således at andre kan tage lokalet i brug uden at skulle rydde op efter dig. Husk at lukke vinduer og
slukke lyset, når lokalet forlades. Dette er vigtigt at rydde op efter sig selv, idet der kun er ekstern
rengøring på hver 14. dag.
Lokalet er ikke et festrum. Det er derfor ikke tilladt at holde fest eller private arrangementer i lokalet.
Ligesom på resten af kollegiet, er det ikke tilladt at ryge i lokalet.
Lokalets inventar, f.eks. sofaer, stole og borde må ikke fjernes – ej heller lånes for en kort periode.
Brætspil må dog gerne lånes, såfremt de stilles tilbage senest dagen efter.

Anvendelse af printer/kopimaskine i læsesal/fællesrum
Når man er oprettet som bruger (læs herom på kollegiets hjemmeside) og skal benytte maskinen,
skal man først aktivere denne. Dette gøres ved at man trykker på knappen med det orange lys.
Herefter indtaster man sit interessentnummer og maskinen kan benyttes.
For ikke at genere de beboere, som benytter lokalet, er det besluttet i beboerrådet, at maskinen kun
må benyttes efter kl. 17.00 - eller hvis der ingen er i læsesalen.

