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VELKOMMEN TIL NYBROGÅRD KOLLEGIET  

 

I denne velkomstfolder kan du læse om alle de fede muligheder, du har for at engagere dig socialt på 

Nybrogård Kollegiet, samt få et overblik over kollegiets opbygning, overordnede regler og praktiske 

informationer. Kort sagt kan du læse om alt det, der kan gøre din kollegietid lidt nemmere og så meget 

federe. Vi opfordrer dig også til at melde dig ind i kollegiets facebookgruppe, så du kan få løbende in-

formationer og beskeder fra dine medbeboere, klubber og meget mere.  

Velkommen til Nybrogård Kollegiet! Vi håber, du får en helt fantastisk tid her på kollegiet, og kommer 

til at nyde at bo her. 
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Find rundt på kollegiet 

Her kan du få et overblik over de faciliteter du 

kan finde på kollegiet, og som du kan læse me-

get mere om i denne folder.  

 

 Vaskeri 

 Varmemesteren 

 Nybrogård Pizzeria og Burger-

house 

 Filmklubben 

 Bryggerklubben 

 Nybro Spilleklub (Brættet) 

 Musikrummet 

 Kunstklubben 

 Sekretariatet 

 KælderCaféen 

 Kanoer og kajakker 

 Kano- og kajakudstyr 

 Cykelværksted 

 Motionsrummet 

 Bytterummet 

 Volleybane 
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NYBROGÅRDKOLLEGIETS ADMINISTRATION 

HVEM KAN JEG HENVENDE MIG TIL MED 

HVAD?  

 

Som ny på kollegiet kan det være et rent virvar at 

finde ud af, hvem man skal rette sine henvendelser til, 

hvis man har spørgsmål, problemstillinger, ideer til 

nogle helt nye innovative tiltag på kollegiet eller har 

noget helt fjerde på hjerte. På denne side kan du der-

for få et overblik over de administrative enheder 

m.m., der er at finde på kollegiet.  

   

BESTYRELSEN 

Nybrogård Kollegiet er en selvejende institution der 

har bestyrelsen som øverste ansvarlige ledelse. Besty-

relsen står bl.a. for, at budgetterne er sammenhæn-

gende og at love og regler for ungdomsboliger bliver 

overholdt.  Det er også bestyrelsen, der træffer alle 

større beslutninger omkring vedligehold og opgrade-

ringer på kollegiet.  

En anden af bestyrelsens vigtige funktioner er at be-

handle dispensationsansøgninger fra beboerne. Har du 

af en eller anden grund behov for en dispensation fra 

kollegiets regler, kan du altså søge om dispensation 

hos bestyrelsen. Beboerrepræsentanterne i bestyrel-

sen behandler herefter ansøgningen og beslutter at 

imødekomme eller afvise den. Husk at medsende al 

relevant dokumentation til en dispensationsansøg-

ning. Kontakt bestyrelsen på: bestyrelsen@nybro.dk.  

 

BEBOERRÅDET 

Beboerrådet er kollegianernes mulighed for at få med-

indflydelse på beslutninger om kollegiets drift og facili-

teter. Det er her, du kan henvende dig med forslag til 

tiltag for beboerne på kollegiet. Beboerrådet består af 

én repræsentant og én suppleant fra hver kollegie-

gang, samt tre repræsentanter og tre suppleanter fra 

lejlighederne. Beboerrådet er din mulighed for at 

præge kollegiet og gøre det endnu federe at bo på, så 

du skal være mere end velkommen til at bidrage til be-

boerrådet enten med forslag til tiltag eller som bebo-

errådsrepræsentant for din gang.  

 

Beboerrådet holder møde én gang om måneden med 

undtagelse af januar, juli og august. Derudover afhol-

des der også beboermøder i forbindelse med godken-

delse af budget og regnskab. Alle kollegiets beboere er 

velkomne til at møde op til begge typer møder, men 

kun de valgte beboerrepræsentanter har stemmeret 

til beboerrådsmøder, hvorimod alle kollegiets beboere 

har stemmeret til beboermøderne. Sidst men ikke 

mindst varetager beboerrådet også kollegianerfor-

eningen NYK og alle kollegiets klubber.  

 

 

 

 

 

SEKRETARIATET 

Sekretariatet behandler studiekontroller, dispensati-

onsansøgninger, interne ventelister, opsigelse af leje-

mål, samt fremleje af værelser. Hvis du har spørgsmål 

til din lejekontrakt, vil skrives op til store værelser eller 

lejlighed eller ønsker at fremleje, så er det Sekretaria-

tet du skal henvende dig til og ikke KAB. KAB tager sig 

kun af eksterne ventelister, huslejeopkrævninger m.m. 

Sekretariatet holder til i GH-kælderen og har åbent 

mandag 19:00-20:00 og torsdag 20:00-21:00, dog med 

undtagelse af dage hvor der afholdes beboerrådsmø-

der.  

Studiekontrol 

Som beboer på Nybrogård kollegiet skal du mindst en 

gang om året udfylde en studiekontrol. Studiekontrol-

len modtager du pr. brev fra KAB 3 måneder før din le-

jekontrakt udløber. Denne skal du udfylde med navn, 

adresse, uddannelse og uddannelsesinstitution samt 

egen underskrift og stempel og underskrift fra uddan-

nelsesinstitutionen. Studiekontrollen skal du aflevere 

Beboerrådet står for at  

gøre Nybrogård til et fedt sted at bo.  

Uden et beboerråd havde vi ikke haft alle  

klubberne, NybroTidende og alle de andre fede 

faciliteter vi har. Beboerrådet er vores mulighed 

for at tage ansvar og forme livet på  

Nybrogård Kollegiet. 

- Beboerrådsmedlem 

mailto:bestyrelsen@nybro.dk
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til sekretariatet senest 14 dage efter du har modtaget 

studiekontrollen.   

  

KLAGENÆVNET 

Kollegiets klagenævn tager sig af beboerklager i sær-

deleshed omkring overtrædelse af kollegiets husor-

den. Klagenævnet anbefaler, at du altid snakker med 

vedkommende, før du klager, så personen er opmærk-

som på problemet. Hvis problemet fortsætter, kan du 

indgive din klage i et brev eller via e-mail, hvorefter 

klagen bliver behandlet i klagenævnets kontortid. 

Klagenævnet har kontortid tirsdag fra kl. 19.30 til 

20.00. 

 

VARMEMESTEREN 

Varmemesteren har du med høj sandsynlighed alle-

rede mødt, da du kom og hentede dine nøgler til kolle-

gieværelset/lejligheden. Varmemesteren tager sig 

nemlig både af ind– og udlevering af nøgler, samt syn 

af værelser og reparation og vedligeholdelse af kolle-

giet. Varmemesterens åbningstider er som følger: 

- Mandag: 16:00-18:00 

- Tirsdag-Fredag: 07:30-09:00 

 

 

NETVÆRKSADMINISTRATIONEN 

Kollegiets netgruppe står for vedligeholdelse af kollegi-

ets internet, samt service omkring dette.  

Netgruppen holder til i GH-kælderen mandag fra kl. 

20:00 til 21:00. 

 

NYBROTIDENDE 

NybroTidende er kollegiets interne blad, som udkom-

mer en gang om måneden senest fire dage før næste 

beboerrådsmøde med undtagelse af januar, juli og au-

gust. Bladet omdeles på køkkenerne og til lejlighe-

derne, og kan desuden findes på nybro.dk  

Ud over de faste indlæg i bladet, såsom beboerrådsre-

ferat fra sidste møde, samt indkaldelse til det næste, 

varierer indholdet fra måned til måned.  

Du er derfor også altid velkommen til at sende forslag 

til artikler og indlæg eller komme med ris og ros til re-

daktionen på tidende@nybro.dk. 
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FACILITETER 

 

På kollegiet har vi rigtig mange fine faciliteter, som du 

kan benytte dig af, når du bor på kollegiet. Du kan her 

læse om nogle af faciliteterne, og så kan du selvfølge-

lig finde meget mere information på kollegiets hjem-

meside www.nybro.dk. 

 

CYKELSKURE:  

På kollegiet er der tre cykelskure, som kan findes ved 

parkeringspladserne AB, GH og JK.  Varmemesteren 

administrerer nøglerne til disse, så for at få adgang til 

cykelskurene skal du lægge et depositum på 100 kr. til 

varmemesteren, som skal medbringes kontant.  

I forbindelse med oprydning og afskaffelse af gamle 

cykler afholdes en årlig cykeloprydning, som vil blive 

varslet i god tid i forvejen, hvor frivillige kollegianere 

hjælper med at rydde op/afskaffe gamle og efterladte 

cykler. Som beboer på kollegiet anbefales det dog, at 

du til daglig hjælper til med oprydningen, så der er 

plads til alle.  

 

VASKERI:  

Kollegiet har sit eget moderne vaskeri med 10 vaske-

maskiner og 4 tørretumblere. Når du skal vaske, behø-

ver du ikke medbringe penge, vaskene betales nemlig 

over huslejen via et specielt beboerkort, som du har 

fået udleveret af varmemesteren.  

Du kan reservere maskinerne i vaskeriet eller på 

http://vask1.nybro.dk/. Opstår der problemer med va-

skeriet eller dit beboerkort, kan du kontakte varme-

mesteren.  

 

INTERNET: 

Kollegiet tilbyder adgang til internet gennem forenin-

gen K-net for 30 kr. om måneden. For at få adgang til 

dette netværk skal du henvende dig til netgruppen i 

deres kontortid (se forrige side). Her vil du blive opret-

tet og få vejledning i netværket.  

Hvis du ikke kan komme til at tage kontakt til netgrup-

pen i deres åbningstid, kan du printe registreringsfor-

mularen, som du finder på kollegiets hjemmeside, og 

aflevere den i sekretariatets postkasse i GH-Blokken. 

Bemærk, at det kan tage op til en uge at blive oprettet 

ved at printe selv, da postkassen som minimum tøm-

mes i forbindelse med den ugentlige kontortid.  

Læs mere om K-net og vilkårene heromkring på kolle-

giets hjemmeside.  

 

TV/ANTENNE: 

På kollegiet kan du vælge mellem en stor og en lille 

TV-pakke. Denne pakke kan ændres på kollegiets 

hjemmeside Nybro.dk. Ved fejl på antenneanlægget 

kan du rapportere det på nybro.dk ved at logge ind 

med din netkonto, som du fik udleveret af varmeme-

steren. 

 

KANOER: 

På kollegiet er vi så heldige at have en række kanoer 

og kajakker til rådighed. Det eneste, du skal gøre, er at 

melde dig ind i kano– og kajakklubben (læs mere på s. 

8).  

 

TRÆKVOGNE: 

På kollegiet findes en række trækvogne, som er låst 

fast til murene med en hængelås. Denne hængelås kan 

låses op med din værelsesnøgle. Hvis du låner en 

vogn, skal du huske at stille den på plads efter brug og 

låse den, så den ikke bliver stjålet.  

 

NYBROGÅRD PIZZARIA OG BURGERHOUSE:  

På kollegiet kan du også finde et pizzeria med lille til-

hørende kiosk, hvor du kan få alt fra pizza og burger til 

lækre hjemmelavede milkshakes, samt kioskvarer så-

som sodavand, chips og sågar, toiletpapir, pasta og pe-

sto. Perfekt til dine tømmermænds-dage eller efter de 

lange dage på studiet, hvor madlavning er det sidste 

du har overskud til.  

Åbningstider (vinterhalvåret, sommer åbent til 22):  

Mandag - torsdag 

15:00 - 21:00 

Fredag 

15:00 - 21:00 

Lørdag 

13:00 - 21:00 

Søndag 

13:00 - 21:00 
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 DET SOCIALE LIV PÅ KOLLEGIET 

 

På Nybrogård Kollegiet er der masser af muligheder 

for at engagere sig socialt, ikke mindst på kollegiegan-

gene. Når du lige er flyttet ind, vil du dog højst sand-

synligt støde på nogle begreber, som i første omgang 

vil vække lidt undren. På denne side kan du derfor 

læse mere om disse kendte kollegiebegreber, samt få 

et indblik i alle de sjove sociale aktiviteter, du kan blive 

en del af på kollegiet. 

 

KOLLEGIEBEGREBERNE DU SKAL KENDE TIL 

TDC  

Snakker vi her om teleselskabet TDC? Ikke rigtig, her er 

der tale om noget, der er meget mere festligt! TDC 

står for Tour de Chambre og er en gangfest, hvor alle 

finder et tema for aftenen, klæder sig ud og evt. finder 

på en leg, hvorefter man besøger hinandens værelser 

og har en fest. Nogle kollegiegange har et fælles over-

ordnet tema, mens andre gange kører frit tema, hvor 

alle bare finder på deres eget. En ting er i hvert fald 

sikkert! Ikke mindst er TDC vanvittig sjovt, det er også 

en fantastisk måde at lære dine medbeboere fra gan-

gen at kende!  

 

TDK  

TDK står for Tour de Kitchen, og er af samme koncept 

som TDC, bortset fra at man her samler en række 

gange på kollegiet, som hver finder et fælles tema, 

hvorefter man fester på de forskellige ganges køkke-

ner. Dette er en fantastisk mulighed for at lære nogle 

mennesker at kende på kollegiet ud over dem, du ser 

til daglig på din egen gang.   

 

Køkkenmøder 

Begrebet køkkenmøder giver måske lidt sig selv, men 

langt fra de fleste nye beboere ved præcis, hvad køk-

kenmøderne indebærer, og hvorfor det er vigtigt at 

deltage i dem.  

På køkkenmøder snakker man om alt mellem himmel 

og jord, der kunne have relevans for gangen og dens  

beboere. Dette kunne f.eks. være indkøb af nyt inven-

tar til køkkenerne (se punkt om køkkenkasser), punk-

terne til næste beboerrådsmøde eller selvfølgelig den 

næste fede gangfest. Ved at deltage i køkkenmøderne 

får du altså indflydelse på alt det, der foregår omkring 

dig på din gang, samtidig med at det er en fin måde, 

hvorpå du kan få snakket med de andre beboere på 

din gang.  

De fleste gange har køkkenmøder en gang om måne-

den, gerne forud for beboerrådsmødet, men det varie-

rer, så spørg på din gang, hvornår de plejer at holde 

deres køkkenmøder.   

Køkkenkasser: 

Hver gang har en køkkenkasse, som alle beboere ind-

betaler 30 kr. til månedligt. Pengene trækkes automa-

tisk i forbindelse med huslejen og indsættes på kollegi-

anerforeningen NYK’s konto. Herfra udbetales de til 

gangens kasserer, så I på gangen kan købe ting til køk-

kenet, såsom køkkenrulle, krydderier og nyt inventar, 

hvis noget skulle gå i stykker.  

 

 

 

 

 

 

ANDRE SOCIALE AKTIVITETER 

Ud over TDC og TDK har mange kollegiegange også en 

madklub, hvor du kan hygge dig med dine medbebo-

ere, mens I spiser lækker mad. Så bliver det da vist 

ikke meget bedre!  

Hvis ikke din gang allerede har en madklub, kan du jo 

prøve at tage initiativ til det. På den måde lærer du 

hurtigt nogle nye mennesker at kende, samtidig med 

at du får en masse god mad!  

Det fedeste ved at være social på  

kollegiet er, at du lærer en masse dejlige  

mennesker at kende og får nogle uforglemmelige  

oplevelser, som du ikke kan få nogen andre steder 

end på kollegiet. Det er en tid, man aldrig får igen, så 

det er bare om at få så meget ud af den, som  

man overhovedet kan. 

- Beboer på kollegiet 
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Derudover er der også alle de andre sociale aktiviteter, 

som man kan blive en del af, og ikke mindst selv lægge 

op til, hvis ikke de allerede eksisterer på gangen. Her 

kan nævnes alt lige fra film– og kagehygge til påskefro-

koster, julefrokoster, melodi grand prix aftener og me-

get, meget mere. Det er vitterligt kun fantasien, der 

sætter grænser for alle de sjove og hyggelige ting, man 

kan lave på kollegiet, og en ting er i hvert fald sikkert: 

Et socialt liv på kollegiet vil med garanti give dig en fed 

kollegietid.  

  

 

HVAD SÅ HVIS JEG BOR I LEJLIGHED? 

Er du en af de heldige, der er flyttet ind i en lejlighed 

på kollegiet, er der masser af muligheder for at enga-

gere dig socialt på kollegiet, også selvom du ikke bor 

på en kollegiegang. Du kan f.eks. melde dig ind i nogle 

af kollegiets klubber eller tage et smut forbi kollegiets 

bar KælderCaféen og lære nogle af dine søde medbe-

boere at kende.  

 

Du kan læse meget mere om klubberne og KælderCa-

féen på de næste par sider.  

  

 

  

  

 

 

  

Da jeg flyttede ind i en lejlighed  

på kollegiet, mødte jeg i starten ikke lige så  

mange nye mennesker, som jeg kunne forestille mig,  

man gjorde, hvis man flyttede ind på en kollegiegang. Så  

gik det op for mig, at der faktisk er rigtig gode muligheder for at 

møde nogle af de andre beboere, hvis man ønsker at være en del af 

det fede sociale liv på kollegiet. Man kan jo f.eks. banke på hos na-

boerne og introducere sig, melde sig ind i nogle af klubberne eller 

gå ned i kollegiets bar, som man jo også har mulighed  

for at blive aktiv i, og dermed også lære nogle nye  

mennesker at kende derigennem. 

- Beboer i lejlighed 
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KLUBBER OG GRUPPER  

 

På Nybrogård Kollegiet har vi en masse klubber og 

grupper, som gør livet på kollegiet til noget helt speci-

elt, og som giver dig mulighed for at møde en masse 

mennesker på tværs af kollegiet. Har du en særlig inte-

resse for ølbrygning, brætspil, kunst eller film eller el-

sker du bare tanken om at ro i kano i den fantastiske 

natur omkring kollegiet? Så er du kommet til det helt 

rigtige sted. Her har vi nemlig noget for enhver smag!  

Størstedelen af klubberne og grupperne drives gen-

nem beboerrådet og kollegianerforeningen NYK, og 

styres af frivillige kræfter fra kollegiet.  

 

BRYGGERKLUBBEN: 

Når du nærmer dig D-kælderen vil du med jævne mel-

lemrum kunne fornemme en duft af malt og humle. 

Her finder du nemlig bryggerklubben, hvor der livligt 

brygges spændende nye øl. Hvis du er træt af kedelige, 

almindelige øl, og har en lille drøm om at producere 

dine egne, så skal du da se nærmere på bryggerklub-

ben! 

Læs meget mere om klubben og ølbryggeriet på kolle-

giets hjemmeside, og følg med i facebookgruppen 

www.facebook.com/groups/454792794605313/ 

 

NYBRO SPILKLUB (BRÆTTET): 

Elsker du også bare at spille spil og hygge dig med an-

dre mennesker i en god og afslappet atmosfære? Så er 

brætspilsklubben i D-kælderen lige noget for dig! Her 

kan du opleve alt lige fra hygge med brætspil og figur-

krigsspil til debataftener og LAN.  

For at blive medlem skal du kontakte formanden eller 

kassereren, hvorefter du skal betale et årligt medlems-

kontingent på 50 kr.  

Brættet holder som regel åbent hver tirsdag fra kl. 

19:00 til 22:00, men der er mulighed for ændringer af 

åbningstiden. Medlemmer har mulighed for at lave af-

taler med gruppens bestyrelse om åbninger på andre 

dage. Du kan også følge med i Brættets aktiviteter på 

Facebook:  

www.facebook.com/groups/1402237493173038/  

CYKELVÆRKSTED: 

Er cyklen gået i stykker? Eller skal den bare vedligehol-

des? Så kan du tage et smut forbi M-kælderen, hvor 

du finder kollegiets cykelværksted, der har vaskegrej 

og værktøj til både vedligeholdelse og store såvel som 

små reparationer af din cykel. For at blive medlem af 

cykelværkstedet skal du henvende dig til varmemeste-

ren med dit vaskekort, da det er med dette, du får ad-

gang til værkstedet.  

 

FC NYBRO: 

FC Nybro er kollegiets interne fodboldhold, der består 

af beboere fra Nybrogård Kollegiet. På kollegiet har vi 

både et herre- og et damehold, som begge spiller med 

i en kollegiefodboldturnering for kollegier overalt i Kø-

benhavnsområdet. Derudover deltager holdene også i 

den årlige pokalturnering for hhv. herrer og damer.  

Læs meget mere om fodboldholdene og hvordan du 

tilmelder dig på kollegiets hjemmeside.  

 

FILMKLUBBEN: 

På kollegiet er vi også så heldige at have vores egen 

filmklub i B-kælderen, som du kan blive medlem af for 

kun 100 kr. Det eneste, du skal gøre, er at printe og 

underskrive reglementet og kontakte klubformanden 

på mail: filmformand@nybro.dk. Efter du er blevet 

medlem, kan du booke filmklubben til både åbne og 

lukkede arrangementer.  

Læs mere om bl.a. booking og indmeldelse på kollegi-

ets hjemmeside.   

 

NYBRO KAGEFESTIVAL: 

Kagefestivallen er klart et af de lækreste arrangemen-

ter på kollegiet med garanti for sukkerchok! Det ene-

ste, du skal gøre, er at medbringe en kage (jo mere, jo 

bedre), hvorefter du kan spise så meget kage, at du 

kan rulle derfra—måske endda med en pris for bedste 

kage!  

Hvis du vil være med til at arrangere kagefestivallen el-

ler bare vil holde dig opdateret om, hvornår du skal til 

at bage kage til næste kagefestival, kan du følge grup-

pen på: www.facebook.com/nybrokagefestival/ 
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KANO– OG KAJAKLAUGET: 

Her på kollegiet har vi vores helt egne kanoer og kajak-

ker, som du kan bruge lige så meget, du vil i vores 

smukke omgivelser, hvis du melder dig ind i klubben. 

Dette gør du ved at underskrive en formular, som du 

kan finde på kollegiets hjemmeside, hvorefter du hen-

vender dig til varmemesteren i åbningstiden. Her vil du 

blive oprettet som medlem elektronisk med dit vaske-

kort, og det bedste af det hele: Det er helt gratis! 

Før du kan tage en tur i en af kajakkerne, skal du dog 

lige igennem en obligatorisk introduktion til kajakud-

styret. Efter du er blevet oprettet som medlem af 

gruppen, skal du derfor kontakte formanden og aftale 

en tid.  

Læs mere om indmeldelse, reserveringer osv. på kolle-

giets hjemmeside.  

 

KUNSTKLUBBEN: 

Hvis du er den kreative og kunstneriske type, er kunst-

klubben lige noget for dig! Klubben holder til i et hyg-

geligt lille rum i F-kælderen, der egner sig perfekt til at 

udfolde sig kreativt med kunst af forskellig art.  

Er du interesseret i at blive en del af kunstklubben? Så 

kan du gå ned til varmemesteren med dit vaskekort i 

åbningstiden og blive registreret.  

 

MILJØGRUPPEN: 

På kollegiet har vi også en gruppe for de miljøbevidste, 

som ønsker at skabe det bedst mulige miljø for kolle-

giet og dets beboere både på og omkring kollegiet.   

Miljøgruppen går bl.a. meget op i genbrug og affalds-

sortering (læs mere på side 12) på kollegiet, og så hol-

der de styr på bytterummet i R-kælderen, hvor du kan 

komme ned og give (brugbare) ting videre til andre be-

boere eller selv gøre dig lidt af et fund. Det eneste, du 

skal huske, er at du aldrig må stille dine ting i korrido-

ren (den lange gang) i kælderen af hensyn til brand. 

Læs meget mere om miljøgruppens aktiviteter på kol-

legiets hjemmeside. Du kan også følge miljøgruppens 

facebookside:  

www.facebook.com/groups/NybroMiljo/.  

Her kan du holde dig opdateret omkring gruppens ak-

tiviteter og diskussioner.  

MOTIONSRUMMET: 

Drømmer du om at blive den nye Arnold Schwarzeneg-

ger? Eller vil du bare gerne holde sommerkroppen lidt 

ved lige? Så er du så heldig, at kollegiet har sit eget 

motionsrum i O-kælderen. Her finder du maskiner til 

diverse muskelgrupper og udstyr til mange forskellige 

øvelser.  

For at få adgang til motionsrummet, skal du udfylde et 

dokument med vedtægter (som kan findes på kollegi-

ets hjemmeside) og medbringe det samt et engangs-

beløb på 200 kr. til varmemesteren. Efter aktiveringen 

kan du komme ind i motionsrummet med dit vaske-

kort.  

Hold dig opdateret på klubbens facebookside: 

www.facebook.com/groups/1439073929643407/  

 

MUSIKRUMMET: 

Er du helt vild med at spille musik, eller vil du bare 

gerne øve dig lidt på et instrument? Så er musikrum-

met i F-kælderen lige noget for dig! I musikrummet 

kan du nemlig finde forskellige musikinstrumenter, 

herunder trommesæt og klaver.  

For at få adgang til musikrummet skal du udfylde til-

meldingssedlen (som kan findes på kollegiets hjemme-

side) og aflevere den til varmemesteren i åbningsti-

den.  

Læs mere om klubben, reservationer og instrumenter 

på Nybro.dk og hold dig opdateret i facebookgruppen: 

www.facebook.com/groups/378872605654962/ 

 

HAVEFORENINGEN: 

Er du den fødte havemand? Og ønsker du at bringe 

dine grønne fingre i spil? Så kan du søge om at få en 

have på et af kollegiets tre jordarealer: CD-haverne, 

LM-haverne og NO-haverne, ved at kontakte havefor-

manden pr. mail. Hvis der er ledige haver, kan du 

vælge en af disse, men da haverne er ret eftertragtede 

vil du oftest blive skrevet på en venteliste og blive kon-

taktet, når der er ledige haver.   

Haveforeningen råder derudover også over alle kolle-

giets bærbuske og frugttræer, og skulle du blive lidt 

lækkersulten, kan du bare slå dig løs, for de bær og 

http://www.facebook.com/groups/NybroMiljo/
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frugter, du kan finde på fællesarealerne, er til fri afbe-

nyttelse. 

Læs meget mere om tilmelding og regler på kollegiets 

hjemmeside: nybro.dk/klubber/havegruppen/ 

 

HUNDEKLUBBEN:  

Dette er klubben for alle de beboere, der har en for-

kærlighed for hunde, hvad enten man selv har hund 

eller bare elsker at være sammen med disse skønne 

væsener. På klubbens facebookside har du mulighed 

for at arrangere fælles gåture og leg, samt søge efter 

folk der kan gå tur med hundene eller passe dem, hvis 

der er brug for det. Når du er blevet en del af gruppen, 

kan du også holde dig opdateret om sociale arrange-

menter for alle hundeinteresserede på kollegiet. 

Følg gruppen på:  

www.facebook.com/groups/890897634362151/ 
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KÆLDERCAFÉEN 

 

KælderCaféen er kollegiets bar, som drives udeluk-

kende af frivillige beboere. Hver fredag og enkelte lør-

dage står denne flok frivillige klar til at gøre alt, hvad 

de kan, for at du og alle de andre kollegianere kan få 

en helt fantastisk aften. KælderCaféen er det perfekte 

sted til at møde nye mennesker eller bare nyde en 

kold øl eller en drink med dine venner fra kollegiet - og 

så endda til meget studievenlige priser!  

 

Hold dig opdateret om fester, tilbud, fede aktiviteter 

og meget, meget mere på KælderCaféens facebook-

side: www.facebook.com/KaelderCafeen/ 

 

BLIV BARTENDER 

Hvis du vil være mere end bare gæst i KælderCaféen 

og går med en lille drøm om at svinge flaskerne bag 

baren, så kan du melde dig som bartender. Som bar-

tender i KælderCaféen bliver du en del af et fantastisk 

socialt fællesskab, og ikke nok med, at du får nogle 

fede aftener bag baren med dine bartenderkollegaer, 

så lærer du også en masse andre mennesker at kende. 

Det er altså den perfekte mulighed for at møde nye 

mennesker på kollegiet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyder det som noget for dig? Så udfyld ansøgningsske-

maet på kollegiets hjemmeside eller skriv en mail til: 

kc_hr@nybro.dk 

 

 

UDVALG I BAREN 

Bartenderne er dog ikke de eneste, der får baren til at 

køre rundt. I KælderCaféen er der nemlig også en 

række udvalg, som er med til at holde baren kørende 

bag kulisserne. Disse udvalg har du også mulighed for 

at blive en del af!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGNUDVALGET 

Hvis du er kreativt anlagt og kan et eller andet med 

grafik, er det lige dig KælderCaféen har brug for i de-

signudvalget! Designudvalgets fornemmeste opgave er 

nemlig at kreere diverse grafiske elementer såsom pla-

kater, coverbilleder til facebookbegivenheder, invitati-

oner til temafester og TV-slides til KælderCaféen. 

Synes du, det kunne være lidt sjovt at udfolde dine 

kreative evner for KælderCaféen? Så kan du kontakte 

KælderCaféen på deres facebookside eller skrive en 

mail til: kc_bestyrelsen@nybro.dk  

 

PR-UDVALGET 

PR-udvalget har til opgave at lave fede tilbud, konkur-

rencer og aktiviteter, som gør det endnu mere attrak-

tivt og sjovt for beboerne at komme ned i KælderCa-

féen, f.eks. temaaftener med årtier, musikgenrer og 

meget, meget mere!  

En anden vigtig opgave, som PR-udvalget står for, er at 

reklamere for KælderCaféen på Facebook og rundt 

At være med i et af  

udvalgene i baren giver dig mulighed  

for at møde en masse dejlige mennesker og  

have det vildt sjovt samtidig med, at du sætter  

dine kreative færdigheder i spil. Det er også perfekt 

for dig, der måske ikke føler dig som den fødte 

drinksblander, men som stadig gerne vil være en  

del af et mega fedt socialt fællesskab. 

- Medlem af udvalg i KælderCaféen 

  

 

Som bartender lærer man  

både en masse ting om sig selv og  

udvikler sine sociale såvel som kommunikative 

kompetencer samtidig med, at man er en del af et 

af kollegiets største sociale fællesskaber. Du er al-

tid med til at styre festen og kan sætte dit præg 

på aftenen samtidig med, at du selvfølgelig  

har et brag af en fest! 

- Bartender i KælderCaféen 

mailto:kc_hr@nybro.dk
mailto:kc_bestyrelsen@nybro.dk
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omkring på kollegiet.  

Lyder det som noget for dig? Så kan du kontakte Kæl-

derCaféen på deres facebookside eller skrive en mail 

til: kc_pr@nybro.dk  

 

TEMAFESTUDVALGET 

Har du nogle fede ideer til fremtidige temafester, og 

ønsker du at være med til at planlægge dem? Så kan 

du søge om at komme med i KælderCaféens temafest-

udvalg, som arrangerer de fedeste fester for Kælder-

Caféen.  

Opgaven som temafestudvalgsmedlem indebærer bl.a. 

ideudvikling af temaer, oppyntning, ansvarsområder til 

selve festerne og reklame for temafesterne, herunder 

uddeling af invitationer til beboerne på kollegiet.  

Hvis du ønsker at blive en del af dette sjove og krea-

tive udvalg, kan du kontakte KælderCaféen på deres 

facebookside eller skrive en mail til: kc_temafest@ny-

bro.dk 

 

LEJ KÆLDERCAFÉEN 

Hvis du ønsker at holde din fest i KælderCaféen, kan 

dette også sagtens lade sig gøre! Alt, du skal gøre, er 

at skrive en mail til kc_leje@nybro.dk eller tage kon-

takt på KælderCaféens facebookside.  

OBS! Hvis du ønsker at leje baren, skal du være op-

mærksom på, at en kontrakt skal være underskrevet 

og afleveret med depositum til et medlem af barens 

bestyrelse eller HR-udvalget senest en måned før ud-

lejningsdatoen. 

  

mailto:kc_temafest@nybro.dk
mailto:kc_temafest@nybro.dk
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OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL 
 

HVAD GØR JEG, HVIS JEG LÅSER MIG UDE? 

Smæklåse på dørene kan være en ret stor udfordring, hvis 

ikke du er vant til det, og de fleste beboere har oplevet øje-

blikket, hvor døren smækker bag dem, og man panisk indser, 

at man har låst sig ude. Heldigvis er der hjælp at hente på 

kollegiet, hvis du ender med at stå i en situation som denne. 

På kollegiet kalder vi disse nødens hjælpere for nøglebærere, 

og hvis de er hjemme til at lukke dig ind, er det en del billi-

gere end at ringe til låsesmeden. Det koster nemlig kun 50 

eller 100 kr. afhængigt af tidspunktet på dagen. Du kan finde 

deres numre på den personlige side i NybroTidende eller på 

opslagstavlerne på gangen. Hvis du har for vane at glemme 

ting (som f.eks. dine nøgler), kan det være en god ide at 

skrive numrene på nøglebærerne ind på din mobil. En anden 

meget brugt løsning er at give en af dine ekstranøgler til en 

anden person fra kollegiet, f.eks. en fra gangen. 

 

ORDENSREGLEMENTET PÅ KOLLEGIET? ER DET NOGET MAN 

SKAL KENDE TIL? 

På kollegiet har vi en række ordensregler vedrørende de 

hensyn, der skal tages til kollegiet og dets beboere. Når du 

flytter ind, vil det være en rigtig god ide at sætte dig ind i 

disse regler, da overtrædelser kan få konsekvenser for dit le-

jemål. Ordensreglementet indebærer bl.a. regler om brand-

veje, fremleje og ro og orden, hvilket du kan læse meget 

mere om på: nybro.dk/for-beboere/reglement/ 

Det vigtigste er at huske, at vi bor mange mennesker på et 

lille område, så gensidig respekt er essentielt, for at alle kan 

få en dejlig kollegietid.  

 

KOLLEGIHYLDER? HVAD ER DET OG HVORDAN FÅR JEG FAT 

I EN? 

Kollegiehylderne er nogle specielle hylder, som kan hænges 

på trælisterne på væggene på værelserne eller i lejlighe-

derne. De består af to hylder på tre trælister og var originalt 

grønne, men mange er blevet malet efterhånden. Hylderne 

cirkulerer blandt beboerne og er ret eftertragtede, så det 

gælder om at slå til, hvis muligheden for at få en kollegie-

hylde opstår! Du finder oftest hylderne på gangene, når væ-

relser tømmes ved udflytning eller via kollegiets facebook-

side, men i begge tilfælde er det som regel først til mølle-

princippet, der gælder, så du skal være hurtig på aftrække-

ren. 

 

MIN BRANDALARM BIPPER, HVAD 

SKAL JEG GØRE? 

Når din brandalarm bipper, betyder 

det, at den er ved at løbe tør for 

batteri. Du kan hente nye batterier 

hos varmemesteren i åbningstiden.  

Hvis alarmen er begyndt at bippe 

uden for åbningstiden, kan du 

redde din nattesøvn ved at pille 

alarmen ned og tage batteriet ud. Dette gøres ved at stikke 

en skruetrækker eller kniv ind i det lille hul på siden af alar-

men, hvorefter du skubber alarmen i modsat retning.  

 

LAMPEN PÅ BADEVÆRELSET/I MIN GANG ER GÅET UD, 

HVAD SKAL JEG GØRE? 

Hvis din lampe på badeværelset eller i gangen er gået ud, 

kan du gå ned til varmemesteren i åbningstiden og få en ny 

pære.  

 

MIN BRANDALARM GÅR I GANG, NÅR JEG BADER, HVAD 

SKAL JEG GØRE? 

Det er meget enkelt. Luk døren til badeværelset, når du er i 

bad for at undgå at aktivere brandalarmen, da den også rea-

gerer på større mængder damp. 

 

AFFALDSSORTERING PÅ KOLLEGIET? HVORDAN FUNGERER 

DET? 

På kollegiet er der gode muligheder for at sortere dit affald. 

Ved den bagerste indgang til hver blok står der nemlig for-

skellige skraldespande til sortering af affald med klar marke-

ring af, hvad der kan smides i hvilke skraldespande. Derud-

over kan du finde kompostbeholdere ved haverne og ved T-

indgangen, glas- og papirgenbrug på parkeringspladserne 

ABCD og JKLMNO, samt storskrald ved parkeringsplads 

EFGH.  

Affaldssorteringen starter dog allerede på køkkenerne, så 

hvis dit køkken ikke allerede sorterer affaldet, kan du jo fore-

slå det. Ved at sortere affaldet behøver I ikke at gå ned med 

det lige så ofte, da ting som plast og metaldåser kan skylles 

og samles, for så først at blive bortskaffet når der er en 

større mængde. Derudover kan I også tjene lidt penge til 

køkkenet ved at sortere pant. Se så blev affaldssortering 

pludselig endnu mere attraktivt!

 


