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NybroTidende 

Vinteren har omsider ramt landet, sneen falder udenfor og det har ikke været så 

koldt længe! Selvom vinteren uden tvivl er pæn og flot, så glæder vi os vel alle et eller 

andet sted til at det bliver varmere og lysere igen? 

Februar 2014 

Kunstklubben søger ny formand 

Kunstklubben s nuværende ønsker 

at give posten videre, og vi leder der-

for efter en ny! Kunstklubben ligger 

i kælder F og rummer masser af ma-

terialer til fri afbenyttelse. Er du en 

kreativ sjæl og glad for at udfolde 

dig, så var det måske noget for dig?          

            Side 7 

Hvad binder dit køkken sam-

men socialt? 

Vi vil meget gerne vide mere om, 

hvad der gør jeres køkken/gang fan-

tastisk at bo på. Skriv til os, så vi 

kan fortælle mere i næste nummer, 

eller læs blot i bladet, hvad vi gør på 

vores køkkener!                       Side 8 

Mikkel H61 som ny redaktør! 

NybroTidende har fået fat i endnu 

en redaktør. Denne gang var der 

flere om buddet, men Mikkel var 

altså den eneste der kom gennem 

nåleøjet i denne omgang. Læs me-

get mere om det nyeste skud på 

stammen inde i bladet!        Side 9 

Nybrogård Kollegiets Interne Blad 

Motionsklubben øn-

sker penge til nye 

maskiner 

 

NybroTidende øn-

sker adgang til H-

kælderen 

 

Der ønskes udsug-

ningssystemer i køk-

kenerne! 

 

Skal der afholdes 

aktivfest snart? 

 

Næste beboerråds-

møde:  

Tirsdag d. 4. februar 

kl 19:00 i GH-

kælderen 

Nyt fra  
Beboerrådet 

? 



Hvad kan jeg få gjort i Sekretariatet, 

Klagenævnet og hos Bestyrelsen?  
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De ansatte i kollegiets forskellige nævn 

oplever ofte, at beboerne på kollegiet 

ikke helt er klar over, hvor de skal hen-

vende sig med forskellige problem stil-

linger. Dette prøver vi nu at råde bod 

på her i bladet. I det følgende kommer 

vi her ind på, hvad du kan få gjort i 

Sekretariatet, i Klagenævnet og hos 

Bestyrelsen. 

 

Sekretariatet: 
Sekretariatet tager sig af alt der har 

med din lejekontrakt at gøre. Dette in-

debærer bl.a. studiekontroller, fremleje 

og forlængelse af din lejekontrakt. 

Studiekontrol 

Som noget nyt skal alle studiekontrol-

ler afleveres hos Sekretariatet. Afleve-

res de hos KAB sender KAB dem blot 

samme sted hen. Al vejledning til at 

udfylde din studiekontrol kan du derfor 

også få hos Sekretariatet.  

Fremleje 

Ønsker du at fremleje dit værelse kan 

du gøre dette gennem Sekretariatet. De 

har også en liste over nogle personer, 

der har efterspurgt et værelse for blot 

en periode. Du kan som udgangspunkt 

fremleje dit værelse i 3 måneder, så 

længe fremlejetageren også er stude-

rende. Skal du af sted på udlandsrejse i 

forbindelse med dit studie kan du gen-

nem Sekretariatet fremleje dit værelse 

i op til 6 måneder. Ønsker du at fremle-

je længere skal du søge Bestyrelsen om 

dispensation. 

Færdig med at studere? 

Når din uddannelse slutter har du ret 

til 3 måneders leje inden din lejekon-

trakt slutter. Hvis ikke din lejekon-

trakt derfor i forvejen indeholder dette 

kan du gennem Sekretariatet få forlæn-

get den til at gøre det. 

 

Klagenævnet: 
Klagenævnet behandler alle klager på 

kollegiet. Hører du nogen løbe på taget, 

stiller folk deres cykler så de fylder på 

stier og gange eller larmer din nabo 

bare alt for meget, så er det Klagenæv-

net du skal have fat i.  

I Klagenævnet sidder en række beboere 

der tager stilling til klagerne på bag-

grund af beboerreglerne. På alle sager 

er der flere inde over sagerne så du er 

sikret, at et personligt kendskab ikke 

kan udnyttes.  

Som udgangspunkt opfordres der til at 

man snakker sammen med dem der 

klages over, og Klagenævnet inviterer 

også gerne begge parter ned til en snak 

om sagen, så begge sider kan belyses.  

En henstilling tjener som en standard 

advarsel, altså en ”heads up”! Denne 

tæller ikke med i antallet af klager 

man får. Reglerne siger, at får man 

mere end 2 klager i løbet af 12 måne-

der, kan Klagenævnet indstille til Be-

styrelsen, at man smides ud af sin leje-

bolig. Er man utilfreds med en kendelse 

kan man tage sagen videre til bestyrel-

sen. 

 

Bestyrelsen: 
Du kan primært henvende dig til besty-

relsen i tilfælde, hvor du ønsker dispen-

sation for én eller flere regler. Et ek-

sempel kunne være, at du ønsker at 

blive boende imellem to studier af for-

skellige årsager, eller at du ønsker for-

længet tid til at gennemføre din uddan-

nelse pga. nogle specielle forhold der 

gør sig gældende for netop dig. 

Når du fremsender dit dispensationsøn-

ske til Bestyrelsen vil denne blive be-

handlet af Bestyrelsens formand og 

næstformand, hvilket er de to beboerre-

præsentanter på nuværende tidspunkt. 

De vil sammen kigge din ansøgning 

igennem og vurdere hvorvidt du kan få 

dispensationen eller ej. Dette sker på 

baggrund af nogle paragraffer i beboer-

reglerne, hvilke kan findes på nybro.dk 

> Praktisk Info > Reglement. Ønsker 

du at få din lejekontrakt forlænget bør 

du forsøge at opfylde paragraf 4, stk 2 

eller 3 under Bekendtgørelse om opsi-

gelse i statsstøttede ungdomsboliger. 

Ønsker du at forlænge perioden du kan 

fremleje dit værelse skal du forsøge at 

opfylde paragraf 6 under Ordensregle-

ment for Nybrogård kollegiet. 

Dispensation kan også gives på andet 

grundlag, men dette er de primære. 

 

Mailadresser: 

Sek@nybro.dk 

Klage@nybro.dk 

Bestyrelsen@nybro.dk  

Jakob, R-52 

Fakta om             

NybroTidende 

 Ansvarshavende  

redaktører 

Jakob Jensen (R52) 

Mikkel Mørch (H61) 

Emma Broberg (S24) 

 Engelsk oversættelse 

Nikolaj Folander Smit (P16) 

 E-mail: tidende@nybro.dk 

 Udkommer en gang om måne-

den senest fire dage før næste 

beboerrådsmøde. 

 Deadline for indlæg: den 20. i 

hver måned. 

 Oplagstal: ca. 150. 

 NybroTidendes redaktion 

forbeholder sig retten til at rette 

i indlæg, samt fravælge indlæg, 

der ikke synes at have relevans 

for andre. 

Infoboks 
Opsumering 

Sekretariatet: 

 Studiekontrol 

 Fremleje 

 Forlængelse af lejekontrakt 

 Alt du er i tvivl om angåen-

de din lejekontrakt 

 

Klagenævnet: 

 Alle klager 

 

Bestyrelsen: 

 Dispensation vedrørende 

forlængelse af lejekontrakt 

 Dispensation vedrørende 

forlængelse af fremleje 

 Alt der ikke indgår andre 

steder. 



V. sekretær Ann Sofie Holm 

 

Fremmødte:  

Thomas C05, Mikkel J21, Troels C22, 

Jakob R52, Ann Sofie B59, Lars Kaj, 

Alexander E16, Alexander L17, Ea 

D63, Line B57, Majbritt S05, John 

(driftsleder ass.), Stig S05, Caroline 

S37, Rasmus S21. 

Afbud: 

? 

Intet afbud – intet fremmøde: 

Jens G25, Kasper T61, Thea D43, 

Peter L36, Ann Louise N36. 

Dagsorden: 

1) Valg af ordstyrer og sprog  

‐  Thomas og dansk.  

2) Antal stemmeberettigede  

‐ 10.  

3) Godkendelse af referat fra 

sidste beboerrådsmøde  

- Se bilag 3 om forslag til rettel-

ser v. Pkt. 8,a og 8,b.  

‐  rettelserne er godkendte  

4) Godkendelse af dagsorden  

‐ Solvarmebeholdere indsættes 

som punkt.  

5) Økonomi  

‐ Kasseren har stadig ikke fuld-

magt. Det sidste papirer skal ind-

sendes d. 03./12.  

6) Øvrige meddelelser  

‐ Der er ankommet skilte til ST.  

‐ Der er ikke nogen der står for 

Nybrofestivallen.  

7) Evt. gennemgang af referat 

fra sidste bestyrelsesmøde 

eller dagsorden for det næste  

‐ dagsorden sendes til sekretæ-

ren, og udsendes med referatet.  

8) Indkommende punkter  

a) Opfølgning på KælderCaféens 

regnskab for 3. Kvtl.  

‐ Se bilag 4 – regneark med titlen 

”Regnskab”.  

‐ Personaleudgifter var der ikke 

taget højde for i budgettet. --‐ Der 

er tre   rettelser T 98, 102 og 103 

– disse skal slettes. Dette betyder 

at personaleudgifter falder til 

45.000 og indkøb af vare stiger til 

35.000 i tredje kvartal. ‐ Der er 

2000,‐ i gennemsnitligt overskud 

på 1. og 2. Kvartal. ‐ Der er 

1000,‐ i gennemsnitligt overskud 

i 3. Kvartal.  

‐ Tilføjelse: Samlede foreløbige 

årsberegning stod i minus, dette 

skyldes, at den  ikke var mod be-

regnet med overskuddet fra de 

første kvartaler.  

b) Ansøgning om penge til fod-

boldbaner  

Drenge‐ og pigefodboldholdet har 

fået tilbudt kunststofbaner af 

kommunen til benyttelse Jan- 

‐April 2014. Det vil koste 250,--‐ 
kr. pr hold. Dette er begge hold 

meget interesserede i og søger 

derfor beboerrådet om penge til 

dette ( 500 kr. i alt, engangsbe-

løb). Banerne vil være til rådig-

hed en hverdagsaften og holdene 

vil træne sammen i denne perio-

de.  

• Beboerrådet stemmer om 

forslaget:  

For: 9 Imod: 0 Blankt: 1  

• Dvs. fodboldholdene får de-

res penge.  

c) Hævning af medlemskontin-

gent til Motionsklubben  

Motionsklubben ønsker at hæve 

indmeldelsesgebyret til 200kr. Og 

det årlige kontingent til 300kr. -‐ 
Det skyldes at kvaliteten skal 

højnes – en slags opsparing. Det-

te forventes at ville træde i kraft 

1./1.  

‐ Der er  ca. 60 medlemmer i 

klubben.‐ Der er tale om en vold-

som stigning – det diskuteres om 

der er mulighed for nedsættelse.  

‐ Det kan tages med i overvejel-

serne, om der skal  sø gs om et 

rådighedsbeløb.    

‐ Forslag: Kan tages med på  

næste møde, så repræsentanterne 

kan snakke med deres gange om 

det.  

‐ Forslag: underskrifts indsam-

ling/meningsmåling? Dette kan 

blive et problem ifht. fremtidige 

medlemmer.  

‐ Forslag: Kreditordning eller 

halvårlig betaling? • Dette punkt 

genoptages under eventuelt, så 

motionsklubsformændene får 

mulighed for at tænke over de 

stillede forslag.  

d) Motionsklubben søger om 

penge til vask.  

Lars Kaj har modtaget et mundt-

ligt tilbud fra VVS'eren på ca. 

5000kr. Der er 40.000 om året på 

antennekontoen til driftsformål  

der kan overvejes at bruges på 

dette punkt.  

• Beboerrådet stemmer om 

penge skal bevilges fra anten-

nekontoen:  

‐ For: 9 - Imod: 0 ‐ Blankt: 1  

• Vedtages 

e) Motionsklubben søger om 

penge til nyt gulv  

Se bilag 4. Der ønskes  et gulv til 

værdi af 9.877,50,--‐  • Der stem-

mes om beløbet skal bevilliges 

fra  antennekontoen  

‐ For: 9 ‐ Imod: 0 ‐ Blankt: 1  

• Vedtages.  

f) El udstyr til Nybrofestival 

Når  der holdes Nybrofestival 

lejer  kollegiet meget udstyr ude-

fra, men andre ting har  vi selv 

investeret i over årene. Tidligere 

har festivalen rådet over et sæt 

byggetavler (EL), men disse er 

desværre blevet stjå-

let/forsvundet før 2005. Mikkel 

tilbyder  nu, at kollegiet kan købe 

udstyr til under  ny pris. Mikkel 

foreslår, at kollegiet investerer i 

en 63A byggetavle, to 32A bygget-

avler og 4--‐6 kabelruller.  Derud-

over vil  der skulle købes to for-

længer kabler (32A rødt CEE) hos 

Harald Nyborg for at alt hænger 

sammen. Nu og her pris undta-

gen ledninger fra HN: 12800,‐ 
inkl. moms (på faktura).  

‐ Se uddybende bilag  5.  

‐  Det overvejes om det er dumt at  

bruge pengene når nu.  

‐ Forslag: Mulighed for at holde 

$tilbuddet in mente til vi ved om 

der bliver  en Nybrofestival.  

Konklusion:  tilbuddet  holdes in 

mente til vi ved om der bliver en 

Nybrofestival ‐ februar mødet.  

g) KælderCaféen søger 10.000 kr. 

til  installering  af kortlæser 

til  KælderCaféens medarbej-

derindgang. 

KælderCaféen ønskede at få in-

stalleret en kortlæser, som den 

som sidder på døren til vaskeriet 

og andre foreningslokaler i NYK. 

I KælderCaféen har de mange,  

som har brug for adgang til Kæl-

derCaféens lokaler. De bruger 

meget tid på at administrere nøg-

ler til KælderCaféen, hvilket 

samtidig ikke er sikkert, da nøg-

Referat af beboerrådsmøde d. 2. december 2013 
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ler let kan forsvinde, eller ikke 

blive afleveret tilbage når inde-

haveren flytter, hvis dette sker, 

betyder det, at alle låse i Kælder-

Caféen skal skiftes ‐ det er en 

stor udgift for KælderCaféen. 

Ved en kortaflæser kan ansvaret 

for administration af adgang til 

KælderCaféen gives til Lars Kaj 

og let annulleres ved udflytning  

eller opsigelse som frivillig bar-

tender.  

Beboerrådet diskuterer  for-

slaget: - Problemer med kortlæ-

ser: man kan ikke bare fjerne 

adgang – det skal spærres. ‐ Der 

er indkaldt til generalforsamling 

således at der skal vælges ny 

bestyrelse i KC. Forslag: muligt 

at vente til ny bestyrelse er 

Valgt.  

‐ Tvivl om hvorvidt Mile fører log 

– på nuværende tidspunkt har 

kollegiet ikke adgang til at se, 

hvem der bruge kort hvornår.  

‐ Hovedargument: kældercafeen 

bliver kørt af  frivillige – nøgler-

ne er et stort, tidskrævende pro-

blem.  

‐ Forslag: når frivillige stopper: 

frist for at gå til Lars Kaj ellers 

lukkes kortet.  

• Afstemning:  

- For: 6 ‐ Imod: 1 ‐ Blankt: 3  

• De får deres kortlæser.  

h) DTU Volley søger om hjælp 

til reklame for volleyball  tur-

neringer og holdspil.  

‐ Se bilag 6. Ingen interesse fra  

AB ulige. ST heller ingen interes-

se.  

• Sekretæren skriver til forslags-

stiller ang. Flyer eller lignende 

samt informere om muligheden 

for at skrive annonce til Nybroti-

dende.  

i) Solvarmebeholdere  

Da der ikke kan komme nye 

punkter på dagsordenen, og folk 

ikke har snakket med deres gan-

ge, skal repræsentanterne  inden 

jul undersøge ønsket af størrelse 

og placering. Der kommer en 

Mail fra Mikkel løbet af d. 03. 

december.  

9) Evt. indvalg af nye medlem-

mer  og suppleanter, herun-

der orientering om beboer-

rådsmedlemmer der træder 

ud af Beboerrådet  

10) Evt.  

• Rådighedsbeløb til motions-

klubben – se indkommende 

punkt.  

Motionsklubben søger om rådig-

hedsbeløb på 10.000,‐ om året. 

Det er en vejledende afstemnin-

gen: (formanden tager beslutnin-

gen): 

• Afstemning:  

‐ For: 9 ‐  mod: 0 ‐ Blankt: 1  

• Vedtages.  

Forslag til opgradering af punk t-

indsendelses muligheder på 

hjemmesiden.  

‐ Ved indsendelse af punkter skal 

net udvalget lave afkrydsnings-

felter mht. afstemning eller drøf-

telse.  

 

• Nybrofestival  

‐ Punktet diskuteres ikke yderli-

gere.  

11) Ny mødedato D. 04./02. 2014.  

19.00 i GH‐kælderen. Frist for 

indsendelser af punkter d. 22./01. 

2014. Evt. afbud skal ske på 

www.nybro.dk > Beboerrådet > 

Meld afbud,  senest dagen før 

mødet finder sted.  

Referat af beboermøde d. 2. december 2013 

Dagsorden beboermøde kl. 19.00: 

1. Ordstyrer og sprog  

Ordstyrer:  Thomas C05, 

sprog: Dansk.  

2. Aflæggelse af beboerrådets 

beretning for det forløbne 

år fra Formanden.  

Skrevet af Thomas.  

3. Fremlæggelse af institutio-

nens årsregnskab til god-

kendelse.  

‐ Se bilag 1 under navnet 

”Beboerrådsregnskab”. Kom-

mentarer:  

• Budget i EL fra 2012 – eks-

tra arealudgift pga. dårlig 

budgettering? Spørgsmålet 

henvises til KAB. Ea skriver 

til KAB.  

• Ejendomsfunktionærer: 

stort minus skyldtes ekstra ½ 

mand. • Tab på huslejedebito-

rer: Skyldtes dårlige betalere 

– eks. fra udlandet der ikke 

betaler deres sidste par husle-

jer. Forhøjelsen af depositum 

skal afhjælpe dette.  

• Indtægter – diverse indtæg-

ter nr. 35. Hvad er dette be-

løb? Mikkel tager det videre til 

Flemming.  

• Almindelig vedligeholdelse 

nr. 14: afsat 75.000 af – 5.192 

er brugt. Denne konto er til 

fejl mm. i budgettet.  

• Lån: forbedringsarbejde – s. 

13 i det store regnskab. 3 lån 

til net kontoen – 2 af dem 

skulle være afbetalt og de bør 

derfor ikke være med i regn-

skabet. Mikkel undersøger 

dette.  

4. Valg af formand for Bebo-

errådet og øvrige Beboer-

rådsmedlemmer samt sup-

pleanter for samtlige bebo-

errådsmedlemmer.  

‐ Thomas er valgt.  

5. Indstilling af bestyrelses-

medlem er og suppleanter 

for disse.  

‐ Majbritt S‐5 bestyrelsesmed-

lem  

‐ Ea D-63 er suppleant  

‐ Begge enstemmigt valgt.  

6. Evt.  ‐ ingen kommentere 

7. Kort gennemgang af Bebo-

errådets opgaver og struk-

turen af foreningen.  

Se bilag 2.  

‐ Skal noget fixet i lejemålene 

– henvendelse til Lars Kaj.  

‐ Skal noget mere generelt 

ordnes – henvendelse til bebo-

errådet  

‐ Klager sendes til klagenæv-

net ‐  Adm. opgaver mht. bolig 

– til sekretariatet  

‐ Klubber, foreninger mm. 

skal godkendes af beboerrå-

det. ‐  
Der kommer en udgave af Ny-

brotidende som har fokus på 

strukturen og hvor man hen-

vender sig.  

Også mht. hjemmesiden og 

informatinen.  
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Klubber, Grupper & Rum 

har spillet rollespil før. Spillet fore-

går primært på et køkken, eller et 

kollegieværelse, men H kælderen er 

til rådighed hvis det behøves. 

På nuværende tidspunkt har klub-

ben også en gruppe der spiller D&D 

(Dungeons and Dragons), samt en 

gruppe der er ved at starte op, med 

fate core reglerne.  

Hvis du vil være medlem, kontakt 

formand, Mikkel R61, på  

mikkel_lindholmer@hotmail.com.  

Motionsrummet aka. Stodder Zo-

nen 

Hvor: O-kælder 

Pris: Det koster 100 kr. i startgebyr 

og 100 kr. om året.  

Du kan blive medlem hvis du går til 

Lars Kaj med din vaskebrik. Du kan 

bruge motionsrummet 24-7. Rummet 

har dec. 2013– jan. 2014 fået nyt 

gulv, opsat håndvask og fået købt en 

del nyt udstyr, blandt andet er 

rack/squat-stativ med tilhørende 

vægte. 

Krav og regler for at bruge rummet 

er, at du skal have medlemskab. Du 

skal passe på udstyret og hænge 

vægtene på plads efter brug.   

 

 

 

 

 

Hundeklubben 

Hvor: (Radiomarken) 

Pris: Gratis 

Hundeklubben blev oprettet i 2013. 

Formålet med klubben er at skabe et 

netværk mellem kollegianere med 

interesse for hunde. Klubben er både 

for hundeejere og andre der syntes 

om hunde, men ikke selv har en. Må-

ske har du lyst til at ”låne en hund” i 

situationer, hvor andre kan have 

brug for en hundepasser. 

 

Der afholdes fælles aktiviteter i det 

omfang der er interesse for det. Akti-

viteter i klubben er for eksempel fæl-

les gåture, tricktræningsdage 

og agility. 

Klubtider har i 2013 været torsdag 

kl. 17.30. Her mødtes klubbens med-

lemmer og andre, der havde lyst til 

at være med. 

Første søndag i hver måned var i 

2013 aktivitetsdag på Radiomarken. 

Disse dage kommer til at fortsætte 

2014, der kan dog forekomme æn-

dringer i dag og tid. På aktivitetsda-

gen laves trick med hundene og deles 

ud af ideer, og erfaringer til inspira-

tion for de andre medlemmer.  

Det er intet krav om at hunden kan 

nogle tricks i forvejen. Alle kan være 

med, og man er meget velkommen til 

at komme og se klubben an, og må-

ske blive inspireret til hvad man kan 

gå hjem og øve på. Der vil også blive 

opstillet nogle spring og slalombom-

me, hvis nogen har interesse i at for-

søge sig med det. 

Ellers står den på kage og socialt 

samvær omkring hundene. 

NB! De ugentlige gåture og aktivi-

tetsdage er indstillet for vinteren, 

men startes op når det bliver mere 

lyst udenfor.  

Klubben har ikke noget lokale, men 

mødes som regel i radiomarken når 

der er arrangementer. 

Det er gratis at være medlem af hun-

deklubben. Hvis du gerne vil være 

medlem, skal du kontakte formand, 

Sofie på sofiebell@hotmail.com for at 

komme med på maillisten, samtidigt 

kan du melde dig ind i hundeklubben 

på facebook, den hedder:   

Nybrogårdkollegiets Hundeklub.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EmS24 

Nybrogård kollegiet har en del 

klubber, grupper og lokaler. Dis-

se giver mulighed for mange ty-

per at aktiviteter.  

Der findes  

 Brygger klub  

 Motionsrum  

 Rollespilsklub 

 Kunstklub 

 Hundeklub  

 Havegruppe 

 Kældercaféen 

 Miljøforeningen 

 Cykelværksted 

 Musikrum 

 FC Nybro (Herre fodbold) 

 FC Nybro Chiks (Dame fod-

bold) 

 Kano klubben 

 Filmklub/ Biograf 

Nybro Tidende har taget kontakt til 

klubbers formænd. Dermed kan vi 

forhåbentlig gøre dig klogere på alt 

det der foregår på dit kollegie, OG - 

hvordan du kan blive en del af det!   

  

Rollespils klubben 

Hvor: H-kælder/egne værelser 

Pris: Gratis 

Rollespilsklubben er aktiv hver an-

den mandag fra kl 18-22, dog kan der 

forekomme ændringer i forhold til tid 

og dag. 

Rollespilsklubben spiller primært 

Pen-N-Paper rollespil. Det er en 

blanding mellem brætspil og skue-

spil. Spillet spilles aldrig færdigt, 

men fortsættes fra sidste spil. Regel-

system og eventuelle afvigelser i spil-

let, aftales inden spillets start på e-

mail. Hvis der er behov for at ses og 

lave regler ansigt til ansigt i et loka-

le, er dette også en mulighed.  

Der anvendes ikke så meget udstyr 

ud over terninger og et Battle Map. 

Du kan godt deltage selvom du ikke 

mailto:sofiebell@hotmail.com


SIDE 7 NYBROTIDENDE ÅRGANG 41 NR.  1  

Klubber Grupper og Rum 

Kunstklubben søger ny formand 

 

Nuværende formand, Line, vil 

gerne videregive formandspo-

sten til en ny engageret sjæl, der 

kan få lidt farver tilbage i kunst-

klubben.   

Kunstklubben ligger i Kælder F. Det 

er et meget hyggeligt lokale, med en 

masse potentiale til kreativitet. Dog 

har aktiviteten været begrænset den 

seneste tid. Det er lidt uvist hvor 

meget aktivitet der pt. er i klubbens 

lokale, men rummet er der, og der er 

mange materialer i rummet der kan 

benyttes.  

Alt materiale i kunstklubben er til 

fri afbenyttelse, der er dog skuffer 

med lås, hvis man har eget materia-

le man ikke ønsker andre skal bru-

ge. Der er god plads at udfolde sig i. 

Der er møbleret med en lille sofa-

gruppe samt to arbejdsborde.  

Rummet har generelt rigtig mange 

muligheder, der bare venter på at 

blive udnyttet! 

 

 

 

Så er du den nye formand for kunst-

klubben? Eller vil du høre mere om 

posten, så kontakt nuværende for-

mand Line på 

mail: Line.HUF@gmail.com.  
 

 

 

 

 

Vil du være medlem af kunstklub-

ben skal du indmeldes med vaske-

brik hos Lars Kaj, medlemskabet er 

gratis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maling, pap, fjer, masker, bøger, 

store glaskupler, ænder i strå, kera-

mik ugler, glas! - Der er næsten ikke 

grænser for hvad lokalet indeholder 

af materialer.  

   EmS24 

Filmklub / Biograf 

Hvor: B-kælder 

Pris: 100 kr.  

Kollegiet har deres egen minibiograf.  

Lokalet er indrettet med biografsæ-

der længst tilbage, og med sofaer, 

tæpper og puder fremme. Der er op-

stillet to mikroovne til popkorns 

brug.  

Der er helt enkelt alt der skal til,  for 

at få den perfekte filmaften. 

Hvis du vil være medlem, skal du 

kontakte klubbens formand eller 

næstformand, Jonas  G24 eller Tho-

mas A15. Du skal medbringe 100 kr. 

Disse 100 kroner er et engangsbeløb 

der betales ved indmeldelse. I vil 

sammen få dit fingeraftryk registre-

ret ved døren til biografen i B-

kælderen. Dit fingeraftryk vil funge-

rer som din nøgle til rummet.  

Du reserverer lokalet på Nybro.dk, 

Klubber, Filmklubben, Reserverin-

ger, og brug af dit beboerlogin.  

Der kan bookes til både åbne og luk-

kede arrangementer.  Reglen er, at 

hvis man ikke dukker op inden for 

en halv time af en reservation, bort-

falder reservationen.  

 

 

 

 

 

Brygger klub? 

Nybro Tidende søger stadig medlem-

mer fra denne gruppe.  

Er du en af dem, kontakt os gerne.  

 

Cykelværksted 

 

 

Hvor: M-Kælder 

Pris: Gratis 

I cykelværkstedet er der forskelligt 

værktøj og lidt vaskegrej. Kort sagt 

er der alt det, du behøver til både 

store og små reparationer og vedli-

geholdelser af din cykel. 

For at blive medlem skal du tage dit 

vaskekort med til Lars Kaj.  

    

 

   EmS24 

mailto:Line.HUF@gmail.com
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Indkaldelse til beboerrådsmøde d. 4. februar 2014 
Dagsorden kl. 19.00 i GH‐ kælde-

ren  

1. Valg af ordstyrer og sprog 

2. Antal stemmeberettigede  

3. Godkendelse af referat fra sidste 

beboerrådsmøde  

4. Godkendelse af dagsorden  

5. Økonomi 

6. Øvrige meddelelser 

7. Evt. gennemgang af referat fra 

sidste bestyrelsesmøde eller dags-

orden før det næste  

8. Indkommende punkter  

a) Digitalt TV – NU! ‐ V. Mikkel. 

Krav om deadline ang. Digitale 

kanaler.  

b) Nybrotidende ønsker adgang til 

sekretariatet  ‐ V. Jakob.  

Det ville gøre det meget nemmere 

for os at printe, såfremt vi kunne 

få egen adgang til sekretariatet 

og de computere der står dernede. 

Indtil nu har denne adgang været 

sikret gennem at Jakob har væ-

ret i bestyrelsen, men da han nu 

flytter ønskes denne adgang fort-

sat sikret. Vi søger derfor om lov 

til, at 1 person får en nøgle plus 

login til en computer i sekretaria-

tet.  

c) Nyt udsugnings/emhætte system 

-‐ V. Sofie E. Holst.  

På mit køkken fungerer det nu-

værende udsugningssystem slet 

ikke. Der er blot et åbent hul, og 

hver gang man laver mad, bliver 

der meget tilrøget, og der kom-

mer hurtigt til at lugte. Jeg hå-

ber, I vil diskutere, om det er mu-

ligt at installere nye udsugnings-

systemer på køkkenerne.  

d) Aktivfest for alle (frivillige) under 

NYK\'s forening ‐ V. Thomas  

Der  foreslås at der bliver afholdt 

aktivfest for alle de aktive på  

kollegiet. Såfremt dette punkt 

bliver vedtaget skal der også be-

sluttes om de ansatte under 

NYK\'s forening (Nybrotidende, 

Netdrift, osv.) også bliver invite-

ret eller det kun er de frivillige 

under NYK\'s forening dvs. For-

mænd for klubber, Beboerrådet, 

osv.  

e) Motionsklubben søger om penge 

til maskiner i alt 19.837,50 kr. ‐ 
V. Formændene for motionsklub-

ben  

– se bilag 1. Motionsklubben har 

været så heldig at vinde nogle 

gode, billige maskiner under en 

tvangsauktion. Desværre er kas-

sen nu fuldstændig tom, ligeledes 

er hele årets rådighedsbeløb. Der-

for søges der om dækning af disse 

udgifter.  

f) Indkøb af el‐udstyr til Festival 

kælderen ‐ V. Mikkel  

Status er uændret siden decem-

ber mødet,  mere om det til mø-

det.  

9)   Evt. indvalg af nye medlemmer 

og suppleanter, herunder oriente-

ring om beboerrådsmedlemmer 

der træder ud af Beboerrådet  

10) Evt.  

11) Ny mødedato Evt. afbud skal 

ske på www.nybro.dk > Beboer-

rådet > Meld afbud, senest dagen 

før mødet finder sted.   

Hvad får dit køkken til at samles socialt? 

Her på redaktionen går vi rigtig me-

get op i, at kollegielivet også skal 

handle om et fedt socialt samvær. 

Om det så er fest eller om det er ka-

ge på køkkenet, det skal vi ikke ud-

tale os klogt om, men under alle om-

stændigheder kan vi lige så godt 

udnytte, at vi nu engang bor så tæt 

sammen. 

En fyr på mit køkken blev forleden 

spurgt til, hvordan det var at bo så 

tæt sammen. Han svarede, at egent-

lig havde det aldrig tidligere været 

noget han ønskede sig, men at det 

dog nu var noget der var groet på 

ham! Se, netop sådan ønsker vi at 

alle skal få det før de flytter fra vo-

res dejlige kollegium! Men hvordan 

kommer vi så derhen? Vi kunne godt 

tænke os at bringe fokus på nogle af 

de ting, der binder de forskellige 

køkkener sammen. Har I andre ting 

end dem vi nævner her, så giv ende-

lig lyd fra jer, så flere også kan gøre 

det fedt for dem selv! 

Madklub 

På flere køkkener afholdes der mad-

klub ugentligt. Modellen kan være 

forskellig, men sådan som det funge-

rer både på GH-ulige og på JK-lige 

er hvor én eller to personer sammen 

står for at lave mad én gang om 

ugen. Dagen vælger kokkene selv, og 

hver deltager i klubben skriver sig 

så på eller fra i hver uge. På denne 

måde er det ikke sådan, at de sam-

me aldrig kan pga. en fast ugedag! 

Spil på køkkenet 

På PR-lige har vi et fantastisk sam-

menhold på køkkenet, og vi samles 

rigtig tit på køkkenet bare for at 

snakke. På vores køkken er det nor-

malt at der spilles Mario Kart til Wii 

eller Worms 2 til PS3. Også brætspil 

tages ofte i brug, og alt fra Trivial 

Pursuit, over Carcassonne til Risk 

har været taget i brug! 

Aktiviteter uden for køkkenet 

Man behøver imidlertid ikke kun at 

samles på køkkenet. På JK-lige er de 

flere gange taget af sted sammen for 

at spise ude i byen. På min gang er 

det modsat blevet til både bowling 

ture og skøjteture.  

Fest både på køkkenet og i ba-

ren! 

De fleste gange holder fester blot en 

gang i mellem. Man kan i vores ver-

den fejre alt, på PR-lige har vi sågar 

holdt ”Op-med-humøret-igen-efter-at

-din-bil-blev-smadret-Rasmus-fest”. 

TDC er også et hyppigt foretagende, 

og det vigtigste er at vi får alle med 

på det niveau de nu ønsker at delta-

ge! Gør det ofte, det er vigtigt at gri-

ne sammen og have det sjovt med 

dem omkring jer! 

                                        Jakob, R-52 
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Bedste råd fra gamle til nye 

(De råd og regler der ikke står i paragrafferne)  

Ny på Kollegiet?  

Vi har samlet en masse råd og regler 
der kan være relevante i forhold til 
almen trivsel, og almen god viden på 
Kollegiet: 

De praktiske: 

Lav et mærke/navn på en nøglering til din 
vaskebrik. Så kan du kontaktes hvis den 
bliver væk. De ligner, som vi alle ved, hin-
anden, og det er spild af tid at skulle skaffe 
en ny, hvis en venlig boeboer kan afleverer 
den tilbage, hvis den bliver fundet.   

Giv en nær ven en ekstranøgle til dit værel-
se. Dette er til den dag du låser dig ude, for 
den dag kommer! Husk ellers på, at kollegi-
et har nøgleservice. Dvs. personer der for 
50 kr. kan komme og låse op. Disse kan 
kontaktes på de  tlf. numre der står som 
opslag et sted på din gang eller køkken.  

Læs Nybro Tidende. Der står en masse god 
information. 

Kluns hylder.  Der er hylder der kun er be-
regnet til kollegiets værelser. Nær den. 1 og 
15 i måneden kan du kigge på gange eller 
ved storskrald, de skifter ejer under først til 
mølle- princippet.  

Slå vibratoren af din mobil som vækkeur. 
Vibratoren kan mærkes/høres flere værelser 
væk. Gør din nabo den tjeneste at placer 

din telefon et hensigtsmæssigt sted.  

Regn ikke altid med hjemmesiden, den in-
formation du læser er muligvis lidt forældet. 

Ring ikke til KAB en fredag. Der har de  en 

regel om, at de nægter at snakke om husle-

je på fredage. 

Lig et par hørepropper i sengebordsskuffen. 

Til de aftner du ikke vil være en tvunget del 

af festen.  

Træk gardinerne for hvis du ikke vil ses.  

Lær dig selv at vende tippen tilbage på din 
vask efter du har været i bad. Husk at tjek 
om den er vendt rigtig efter en TDC, nogle 
kunne have været forbi.    

Luk mellemdøren når du laver personlige 

sager eller har personlige samtaler på væ-

relset. Med mindre du meget gerne vil dele 

dine personlige sysler og samtaler med hele 

gangen.   

Et stort velkommen til Mikkel Mørch H61, bladets nye redaktør! 

Jeg er det nytilkomne team-medlem 

af redaktører for Nybrotidende. Det 

er med stor glæde og spænding, at 

jeg nu er med til at skrive til alle på 

kollegiet i en mission om at holde jer 

oplyst, underholdt og frem for alt 

forene kollegiet til én stor og mang-

foldig familie. Jeg hedder Mikkel 

Mørch og jeg er den altid indlands-

omrejsende på GH-ulige (wuhu!), der 

studerer og har sin daglige gang på 

DTU. I min fritid kan jeg finde på at 

tage til amerikansk fodbold, som jeg 

langsomt er startet til. Hvis I leder 

efter andet end de traditionelle 

sportstilbud så er amerikansk fod-

bold en rigtig fed måde at få motion 

på. Udover amerikansk fodbold bru-

ger jeg min fritid på aktivitet inden 

for entreprenørskab/iværksætteri, 

hvor jeg er næstformand i organisati-

onen Stardust-dtu. Jeg finder det 

meget inspirerende at arbejde med 

entreprenørskab, da jeg befinder mig 

i et miljø, hvor der opspringer spæn-

dende virksomheder med nye innova-

tive og anderledes produkter. Jeg 

drømmer selv om at starte virksom-

hed en dag, og er allerede begyndt på 

et lille hobby-projekt omhandlende 

nye tiltag ved handel med brugte 

varer. 

Titlen som redaktør har jeg opnået i 

en helt igennem fantastisk tid. Janu-

ar og februar er kolde og mørke, men 

det er lige meget, for lige rundt om 

hjørnet ligger lysere tider, varmere 

vejr, færre vinterjakker og glade da-

ge. Hvorfor er forår og sommer for-

bundet med glæde, tænker I? Hvor-

for er der inden for psykologiens ver-

den en term kaldet vinterdepressio-

ner, men ikke sommerdepressioner? 

Jeg tror, at det udspringer sig fra det 

faktum, at vi tager overtøjet af når 

det bliver varmt. Vi smider snart 

vanter og huer bagerst i klædeska-

bet, og som månederne skrider frem 

fjerner vi resten af det overtøj der 

bedækker os disse dage. Ved som-

mertid begynder vi at vise lidt bar 

hud. Vi bliver alle sammen på den 

måde lidt frækkere. Det er frækt om 

sommeren, hvor kvinder er omgivet 

af mænd i bare overkroppe, og mæn-

dene omgivet af kvinder i bare skuld-

re og bikinier. Frækt er godt, det 

frække gør dig glad og det må være 

derfor, at jeg og så mange andre, har 

det så godt om sommeren. 

Lige p.t. er det ikke så frækt, hvor 

det eneste bare hud på de fleste per-

soner i Lyngby er røde og snottede 

næser. Men som jeg sagde, så er det 

en fantastisk tid, da det hele kun går 

den rigtige vej. Jeg kan allerede 

mærke glæden småt begynder at 

blomstre i mig. Forår og tocifrede 

temperaturer er på vej og vi kan 

snart gå en fræk og glad tid i møde. 

En tid hvor I fra nu af kan læse 

spændende artikler af undertegnede, 

som I forhåbentlig kender lidt mere 

til nu. 

              Mikkel, H61 
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Velbekomme 

Lidt om mig 

Jeg hedder Nanna D. Thomsen, læser ernæring 

og sundhed og har boet på kollegiet i et par år. 

For nylig overtog jeg jobbet som havegruppefor-

mand. 

Derudover har jeg en passion for mad og råvarer 

fra naturen. Fra denne passion kommer idéen til 

denne klumme. 

Jeg håber, at I vil nyde klummen. 

Nyd maden! 
NybroTidendes madklumme:  

Denne måned:  
Horn med nougat 

Julen er overstået og mange overvejer hvordan de 

kommer af med det ekstra der på mystisk vis har sne-

get sig ind på sidebenene. For at kunne holde sig på 

den sunde sti må man nogle gange give sig selv lov til 

at nyde noget af det man virkelig godt kan lide.  

 

Det gode ved julen er at der ofte er lidt af de lækre 

ingredienser tilbage som meget belejligt kan bruges 

til at lave lækkerier her efter jul. I julen lavede jeg 

konfekt og havde derfor nougat til overs, hvilket er 

årsagen til denne måneds opskrift. Jeg anvendte nou-

gaten til at lave disse læk-

re horn med nougatfyld. 

Håber I vil nyde dem lige 

så meget som jeg gjorde.  

Ingredienser til 16 

horn:  

250 g. hvedemel 

100 g. smør 

3 tsk. bagepulver 

50 g. sukker 

1 æg 

1 dl. mælk 

50 g. blød nougat 

 

Bland mel og bagepulver. Bland smør sammen med 

mel og bagepulver til blandingen ligner revet ost.  

Pisk æg, mælk og sukker sammen og tilsæt blandin-

gen til melet. Ælt dejen sammen.  

 

Del dejen i to stykker og rul hvert stykke dej ud til en 

cirkel på ca. 30 cm. i diameter. Del hver cirkel i 8 tre-

kanter.  

På hver trekant lægges et stykke nougat (ca. 1 tsk.) i 

den bredde ende. Derefter rulles hver trekant, fra den 

bredde ende, til et horn.  Læg hornene på en bagepladen, 

så den spidse ende lægger ned mod bagepladen  (så flap-

per den ikke op når hornene bages).  

 

Pensl hornene med mælk eller sammenpisket æg. Drys 

evt. med perlesukker eller hakkede mandler. 

Bag hornene ved 180° i ca. 12 

min. eller til de er let gyldne.  

Inden servering kan hornene 

lunes og evt. pyntes med 

smeltet chokolade. 

 

Ideer til fyld:  

Der kan laves masser af forskelligt fyld som kan  fyldes i 

hornene. Som altid når det er mig der anbefaler opskrif-

terne, er det udelukkende fantasien der sætter grænsen. 

Eksempler på fyld kan fx være: 

 Revet æble med knuste makroner og rosiner. 

 Chokolade og hakkede mandler.  

 Marmelade.  

 Marcipan, citronskal og knuste markroner. 

 

/Nanna 

Hornene er ideelle at fryse og kan let tøs op i mikro-

ovn.  

 

Husk at invitere dine køkkenfæller til en smagsprøve 

og en god kop the! 
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Inspektør  

Lars Kaj 

varmemester@nybro.dk 

Tlf: 4000 

Kontortid  

Mandag: 16:00-18:00  

Tirsdag-fredag: 07:30-09:00 

Første hverdag i måneden: 17:00-

18:00 

Vaskeriet 

Åbent 8:00-19:00 

Nærkøb og Pizzaria 

Tlf: 4002 

Hverdage: 15:00-21:00 

Lørdag-søndag: 13:00-21:00 

Maj-august: Åbent til 22:00 alle da-

ge. 

Klubber 
Kanolauget  Musikrum 

Ask, M47   

Kunstklub  Havegruppen 

Julie, H51  Nanna, C25 

Rollespilsklub  Bryggerklub 

Mikkel, R61  Kristian, C20 

Cykelværksted Motionsrum 

Kristoffer, L10  Alexander, L17 

   Alexander, E16 

Filmklub  FC Nybro 

Jonas Høj, G24 

   

 

Nybro Kagefestival FC Nybro Chicks 

Ann-Louise P27 

 

   
 

Service 
Nøgleordning  Bordtennis/hockey 

Andreas, M06  CD-Kælderen 

Tlf: 46 97 (47 43)   

Tlf: 24 44 75 98  Cykelværksted 

Alexander, E16   LM-Kælderen 

Tlf: 46 97 (44 28)  

Tlf: 26 25 44 52  Klapstole 

Troels, C22  Stig, S5 

Tlf: 46 97 (42 22) 

Tlf: 50 44 10 90  Trailer 

For at blive låst ind Lars Kaj (insp.) 

koster det:   

Kl. 9:00-21:00: kr. 50,- Fadølsanlæg 

Kl. 21:00-9:00: kr. 100,-  

KælderCaféen 

Åbningstider: Fredage kl. 20:00-03:00  

Én lørdag pr. måned kl. 20:00-05:00 

(annonceres separat). 

Formand: Thea, D43 

Næstformand: Samuel, D46 

Kasserer: Samuel, D46 

Medlem fra Beboerrådet: Ea, D63 

Administration 

Kasserer 

Alexander, L17 

Alexander.bagge@gmail.com 

 

Beboerrådssekretær 

Ann Sofie Holm, B49 

sekretaer.nybrogaard@gmail.com 

Revisorer 

 

NybroTidende 

Jakob Jensen, R52  

Mikkel Mørch, H61 

Emma Broberg, S24 

Nikolaj Folander Smit, P16 

tidende@nybro.dk 

 

Sekretariatsgruppen/fremleje 

Kontortid: Mandag kl. 19:00-

20:00 og torsdag kl. 20:00-21:00 i 

GH-kælderen.  

Tlf: 21 48 54 55 

 

Klagenævn 

Kontortid: Tirsdag 19:30- 

20:00 i GH-kælderen. 

Mail: klage@nybro.dk 

Tlf: 21 48 54 55 

 

Netværkskontor 

Kontortid: Mandag 20:00-21:00 i 

GH-kælderen. 

Mail: admin@nybro.dk 

Tlf: 21 48 54 55 

 

Antennegruppen 

Lars Kaj 

 

Grønt Kollegium 

Majbritt, S5 

Troels, C22 

 

Miljøgruppen 

Allwin, D66 

Leise, P27 

Troels, C22 

Emine 

Majbritt, S05 

De lokale 

Bestyrelsen 

Alexander, G28 (formand) 

Jakob, R52 (næstformand) 

Camilla, L01 (suppleant) 

Beboerrådet 

Formand:   Thomas C05   

AB-ulige:   Line, B57 

          

AB-lige:      Thomas, B64 

           

CD-ulige:   Ea, D63  

            

CD-lige:     Troels, C22 

      Samuel, D46 (sup.)  

EF-ulige:     

          

EF-lige:       

     

GH-ulige:     Jens, G25 

     

GH-lige:       

          

JK-ulige:    Mikkel, J21 

     

JK-lige:       

     

LM-ulige:   Louise, L33 

      Lea, L15 (sup.)  

LM-lige:     Peter, L36        

           

NO-ulige:    

           

NO-lige:      

     

PR-ulige:    Ann-Louise, P27  

     

PR-lige:        

     

ST-ulige:   Caroline, S37 

     Marie, T59 (alt.)  

ST-lige:     Kasper, T61 

     Rasmus, S21 (sup.)   

Lejligheder: 

C, D og G:   Thomas,C05 

       Emine, G04   

H og L:       Camilla, L01  

M, O og S:  Majbritt, S5    

NB!  

Punkter til dagsorden skal sen-

des til sekretæren mindst ti 

dage før næste møde via ny-

bro.dk > For beboere > Beboerrå-

det > ”Mail Beboerråd”. 

Den Personlige Side 



 

Har du noget på hjerte? 
NybroTidende er Nybrogård Kollegiets informationsfo-

rum. Ud over de faste indlæg i bladet, såsom referat og indkal-

delse/dagsorden til beboerrådsmøde, har den enkelte kollegianer 

mulighed for - gratis - at sende indlæg til bladet. Indlægget skal 

dog være forsynet med værelsesnummer og/eller instansbeteg-

nelse (fremleje/sekretariat/cykelklubben m.m.). Indlægget skal 

have en vis relevans for kollegiet. Indlæg kan sendes på mail til 

tidende@nybro.dk, og evt. billede kan vedlægges. NybroTidende 

udkommer én gang om måneden i slutningen af hver måned. 

Indlæg, der skal med i NybroTidende, skal derfor være redaktio-

nen i hænde senest den 20. i den forrige måned. 

Jakob R52,  Emma S24 (redaktører) Nikolaj (Oversætter) 

Har du taget turen til Malmø? 

Filmanmeldelser 

Som noget nyt for NybroTidende vil der nu forekomme anmeldel-

ser af især film, men også skønlitteratur i bladet. Ingen film eller 

bog er i princippet for dårlig til at blive anmeldt, så længe man 

mener, at andre kan få glæde af anmeldelsen. Hvis du for eksem-

pel synes, at der er en film, som er værd at stifte bekendtskab 

med, så send gerne en sådan anmeldelse per mail til redaktionen 

på NybroTidende. Vi tager selvfølgelig også imod mere kritisk 

anlagte anmeldelser. 

Der er ingen specifikke regler for anmeldelser her på NybroTi-

dende, så der er masser af plads til ens egen personlige stil, men 

det er naturligvis vigtigt at argumentere for sine synspunkter. 

Crossword 

Selvom Nybrogård-kollegiet ligger 

ganske tæt på København, så bilder 

jeg mig ind, at vi stadig er mange, 

der faktisk gør utrolig lidt ud af at 

kende det område der ligger om-

kring os. Derfor er der sikkert end-

nu færre af os, der faktisk har taget 

turen helt til svenske Malmø, blot 

på visit. Dette vil jeg dog her slå et 

slag for! 

Malmø ligger lige på den anden 

side af sundet og er Sveriges tredje-

største by med ca. 280.000 indbyg-

gere. Malmø er altså ca. lige så stor 

som Århus og er derfor en by med 

masser af liv og fede tilbud! 

Man kan tage toget direkte til Mal-

mø, hvor der gøres stop ved flere 

stationer. En billet til Malmø Cen-

tralstation fra Københavns Hoved-

banegård koster blot 88 kr., og tu-

ren tager blot lige over en halv 

time. Ydermere kan man købe en 

billigere returbillet, såfremt man 

vil hjem igen inden for 24 timer! 

Men hvad så når man er i Malmø, 

hvad vil man så gerne se?  Malmø 

byder på masser af spisesteder og 

shopping, samt naturligvis museer og 

andet. Står man af på Centralstatio-

nen er der blot én kilometer til Store 

og Lilla Torg, der er proppet med bu-

tikker og spisesteder, og minder om 

Strøget i København. Står man i stedet 

af på Hyllie Station er man blot 2 mi-

nutter fra Emporia, der er Skandinavi-

ens største shoppingcenter.  

Kursen på den svenske krone ligger på 

0,84 og da priserne ikke er tilsvarende 

højere kan mange ting erhverves klart 

billigere i Sverige. Shopping er der-

for et must i Sverige! 

Hvis man ønsker at se mere, end 

hvad muligt er på blot en enkelt 

dag, så fat mod. Utallige hoteller 

tilbyder et dobbeltværelse for 400-

700 kr. pr. overnatning, hvorfor det 

bestemt er til at klare.  

 

Jakob, R52 


