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• Støj:
  Der må ikke være støj såsom høj musik o.l. mellem 
  kl. 22.00 og kl. 10.00 (næste dag). Dette gælder ALLE 
  ugens dage. Skal du holde fest, skal du lægge en note i 
  dine naboers postkasse og du skal skrive det på
  facebook gruppen (Se bagside). Begge dele SKAL gøres!

  Hvis du som nabo ønsker en anden beboer skal 
  dæmpe sig, bedes du venligst opsøge vedkommende 
  personligt og IKKE via facebook gruppen!

Klager over støj kan føre til ophævelse af lejemålet!
 

• Rygepolitik:
  Du må ryge/vape i din egen lejlighed, og på 
  udearealer. Rygning på trapper, i vaskeri, og andre
  indendørs fællesarealer er ikke tilladt.
 

• Euforiserende stoffer:
  Det er forbudt at være i besiddelse af, tage, ryge, købe, 
  sælge, modtage, udlevere og fremstille ALLE former
  for euforiserende stoffer.

 

• Fælleslokalet:
  Vi har et fælleslokale med plads til 75 personer, man
  kan låne fælleslokalet ved at kontakte Domea Solrød

  på 76 44 42 50 eller sc.solroed@domea.dk
 

  Der er et depositum på 500kr ved lån af lokalet, flere
  informationer, Lånekontakt, og regler kan findes via
  Nyttige dokumenter QR koden (Se bagside)

 

Det er ikke muligt at låne fælleslokalet nytårsaften!
  

Overtrædelse af dette vil medføre øjeblikkelig udsmidelse!

Parkerings muligheder 

• Parkeringspladsen:
  For at holde på p-pladserne skal ved boligen
  skal du registere din bil. Dette forgår ved at sende et 
  udfyldt ansøgningsskema via email til “Jepj@khs.dk” 
      Det kun tilladt at registrere én bil, pr. beboer pr. lejemål.
             (Skemaet kan downloades via QR-Coden nedenunder)
• Skolernes parkering:
  Vi opfordrer beboere som går på en af skolerne på 
  Campus til at parkere på deres skoles p-plads så der 
  eventuelt er ledig p-pladser til de beboere der ikke må
  parkere på skolernes p-plads.
• Gæste-parkering:
  Gæster kan parkere på Handelskolens gæste-
  parkering fra fredag kl 16:00 til søndag kl 00:00
  (Uden for dette tidsrum er der max 2 timers parkering)
• Extra parking:
  Hvis ikke der nogen ledige parkeringspladser kan man
  parkere gratis på vejen “Udstikkeren”.
• Parkerings kort:
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Fællesskabet

Kontakt Brugerrådet

Bolig Fejl & Akutskader

 

 

      Har du forslag til 
      forbedringer af brochuren, 
      fællesarealer, aktiviteter, o.l.

  
Så kan du kontakte Brugerrådet via

brugerraadetck@gmail.com
 

Klager om støj osv. Skal indsendes til 
Domea Solrød og IKKE Brugerrådet.

 
 Hvis du oplever 
 fejl med f.eks. dørtelefon
 hoveddør, lås, ventilation m.m.
 Bedes du kontakte Domea Solrød på

 

76 44 42 50 eller sc.solroed@domea.dk
Telefontid: Mandag - Fredag 10.00-12.00

 

Husk at håndværkerne ringer med skjultnummer
og derfor bedes du tage opkaldet hvis du forventer

at få et opkald fra en håndværker.
 

                    Ved akut opstået skade, f.eks. vandskade,
                     SKAL du øjeblikkeligt kontakte 76 44 42 50

                                    også udenfor deres telefontider.

Brugerrådet

Bestyrelsen

 
• Hvad er brugerrådet:
  Brugerrådet er med til at arrangere fællesbegivenheder
  og lave brochure/plakater omkring begivenheder, m.m.
 

• Brugerrådets møder:
  Er du interreseret i at hjælpe eller deltage, så bliver der
  holdt fælles møder, hvor du er velkommen. Mødetider
  bliver lagt op i facebook gruppen.
 

• Brugerrådets medlemmer:
  Caspar, Marcus, Mark, Malene.
  (Vi søger altid nye medlemer.)

 
• Hvem er bestyrelsen:
  Bestyrelsen står for at være beboer persektivet til
  stormøder i Domea. De står også for nøgle udlevering 
  til fælleslokalet, og kan lave forslag til ændringer i 
  husorden, eller andre fælles regler/betingelser.
• Bestyrelsens møder:
  Bestyrelsens møder er lukkede møder, hvis du har 
  forslag til ændringer af fælles regler kan du kontakte
  Brugerrådet som kan videresende det til Bestyrelsen.
• Bestyrelsens medlemmer:
  Marcus (Formand), Caspar, Mark, Malene.
  

Vil du være en del af vores fællesskab?

  
Ungdomsboliger CAMPUS Køge

QR kode til Facebook gruppen og Nyttige Dokumenter

 
        Facebook gruppen                Nyttige Dokumenter
 

 Vi håber, at du har lyst til at være en del af vores 
 fællesskab og tage del i vores fælles arrangementer.
 I boligerne passer vi på hinanden og vores boliger.
 
 I facebook gruppen kan du finde informationer, 
 om f.eks. begivenheder, parkeringsinfo m.m.,
 du kan også stille spørgsmål til alle naboerne om f.eks.
 lån af værktøj, general hjælp, en kop sukker, m.m.
 
Begivenheder:
 I facebook gruppen bliver der også informeret omkring
 forskellige begivenheder som bliver holdt i Køge og
 omegn eller begivenheder i fællesskabet som f.eks.
 gokart tur, biograf tur, grill aften, fælles fest, m.m.

Velkommen til

Ungdomsboliger CAMPUS Køge


