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   NybroTidende 

SÅ ER SOMMEREN ENDELIG KOMMET - og nu er det endelig tid til lyse aftener, grillfester 
og skumfiduser. Enkelte beboere var hurtigt ude med grill og skumfiduser - med va-
skeægte skumfidus-pinde købt fra vores helt egen Ahmed til 2 kr. stykket! Det er fak-
tisk ikke så svært at lave sine egne skumfiduser! Man skal bare bruge vand, sukker, 
vaniljesukker, husblas og flormelis. Resten af opskriften kan I finde på: http://
www.kvalimad.dk/opskrifter/hjemmelavede-skumfiduser-marshmallows.  
NybroTidendes redaktion ønsker jer alle en rigtig god sommer! 

Juni 2010 

KØKKENHYGIEJNEKONTROL - FI-
NALEN! - Så er tre køkkener valgt i 
finalen om at blive det mest hygiej-
niske køkken på Nybrogård Kolle-
giet! Vinderen bliver fundet i næ-
ste måned og kan se frem til en fed 
præmie!                                 Side 2 

HVILKE FESTIVALER SKAL DU PÅ? - 
Nu er sommeren snart over os, og 
det betyder for manges vedkommen-
de festivaltid. Læs om årets forskel-
lige festivaler, datoer, priser og top-
navne, og find din favoritfestival 
2010!                               Side 4 og 5 

IKKE ALLE SVAMPE KAN FLØDESTU-
VES… - Husker du at lufte ud på dit 
værelse eller i din lejlighed flere 
gange om dagen? Og hvad med når 
du har været i bad? Risikoen for 
skimmelsvamp er står, så her er 
gode råd til at undgå det.       Side 7 

Nybrogård Kollegiets interne blad 

Cykeloprydning 
Mød op på plænen ved 
vaskeriet søndag den 
13. juni 2009 kl. 10 

Kollegiet byder på en 
forfriskning til hjælpere.  

Du har modtaget en strip 
sammen med denne sed-
del, sæt den fast på din 
cykels saddelpind. Alle 

cykler uden strip fjernes! 

Mangler du en plastik-
strip, skal du henvende 
dig hos varmemesteren i 

åbningstiden. 

 

 

Næste  
Beboerrådsmøde: 

Mandag d. 7. juni 2010 

Kl. 19 i GH-Kælderen 

 

Nyt fra  
Beboerrådet 



I sidste måned havde vi Operation 
Grønt Kollegium, hvor en lille gruppe 
frivillige kollegianere brugte en søn-
dag formiddag på at samle skrald op 
på kollegiets grønne arealer.  

Vores kollegium ligger i naturskønne 
omgivelser med søer til begge sider 
og skoven lige om hjørnet. Vi har et 
stort græsareal, hvor vi om somme-
ren kan sole os og grille til langt ud 
på aftenen.  

Og det skal vi huske at sætte pris på. 
Derfor skal vi værne om naturen og 
ikke smide skrald på græsset og i 
skoven, men putte det i skraldespan-
den.  

Til daglig kan man godt komme til at 
glemme det. Hvad betyder et lillebit-
te cigaretskod i det store hele, tæn-
ker man måske? Men desværre bety-

der det en hel del, for naturen er 
mange år om at nedbryde et cigaret-
filter af sig selv.  

Nedenfor kan I se en liste over nogle 
af de ting, naturen skal nedbryde på 
grund af vores uopmærksomhed. 

Så lang tid tager det for naturen at 
nedbryde efterladt skrald:  

Appelsin og bananskræl: 2 – 5 uger. 
Aviser: 3 – 12 måneder . 
Cigaretfilter: 1 – 5 år. 
Sokker og vanter af uld: 1 – 5 år. 
Tyggegummi: 5 år. 
Malet træ: 13 år. 
Øl og sodavandsdåser: 10 – 500 år. 
Plastikposer: 100 – 1000 år. 
Glasflasker: 4.000 – 1 million år. 

Cecilie, D-5 og Majbritt, S-5 

Kilde: Institut for Miljøvurdering 

af NybroTidende efter sommerferi-
en. Præmien vil blive overrakt til 
vinderkøkkenet umiddelbart efter 
voteringen, og skulle gerne komme 
alle på gangen til gode. 

Hvert køkken skal leve op til for-
skellige standarder fastsat af jury-
en. Blandt disse standarder er: 

• Køleskabs– og fryserstandard 
• For gammel mad 
• Mad i forkert/ingen emballage 
• Madrester på køkkenbordet 
• Urene viskestykker/karklude 
• Opvask 
• Generel uorden 
• Uvedkommende inventar 
• Opfindsomme hygiejneinitiativer 
• Andet 

Efter et tæt løb på doodle-afstem-
ningen (eksklusiv et par urigtige 
stemmer), er de tre finalekøkkener 
nu endelig fundet!  

De bedst bedømte køkkener er: CD-
ulige, AB-lige og CD-lige! 

I løbet af juni måned vil en jury 
bestående af blandt andet Lars Kaj 
og John bedømme de i alt seks køk-
kener fordelt på de tre gange, og 
vindergangen vil modtage en fed 
præmie til en værdi af 500 kr. be-
vilget af Beboerrådet! 

Datoen for hygiejnekontrolbesøget 
vil naturligvis være hemmeligholdt, 
men I vil kunne læse de tre køkken-
hygiejnekontroller og hvilket køk-
ken, der vandt, i det første nummer 

Mange køkkener har kla-
ret sig flot i konkurrencen. 
Tillykke med det. Nu er det tid til 
at finde det køkken, der slår alle de 
andre køkkener i hygiejne. 

Held og lykke! 

Cecilie, D-5 

Værn om naturen! 

Køkkenhygiejnekontrol - finalen! 
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Fakta om             

NybroTidende 

• Ansvarshavende redaktør 

Cecilie Kristiansen (D-05) 

• 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. 200 

• NybroTidendes redaktion 
forbeholder sig ret til at rette i 
indlæg, samt fravælge indlæg, 
som ikke synes at have relevans 
for andre. 

Det vindende køkken får en 
fed præmie 



Kl. 19 i GH-Kælderen 

Til stede: Rasmus A28, Daniel 
A32, Jonas B46, Jens D2, Pernille 
D55, Jonas D59, Daniel M6, Lasse 
M59, Camilla N31, Daniel N40, 
Mathias O5, Claes O52 

Afbud: Maria E21, Søren B50, 
Cecilie D5, Mikkel J21 

Ad 1) Mathias valgt til ordstyrer 

Ad 2) 6 stemmeberettigede mødt 

Ad 3) Referat godkendt fra sidste 
beboerrådsmøde og beboermøde 

Ad 4) Dagordenen godkendt med 
et ekstra punkt under indkomne 
punkter ang. nye formænd for Mo-
tionsklubben 

Ad 5) Økonomi: 

Kassereren var ikke fremmødt og 
havde heller ikke meldt afbud. Det 
kunne derfor ikke oplyses, hvor 
mange penge, der pt. står på de 2 
konti, NYK og Netværksgruppen. 
På grund af flere ganges gentagne 
mangel på lønudbetaling til de 
ansatte og manglende overblik 
over posterne på de 2 konti blev 
det besluttet at opsige den nuvæ-
rende kasserer pr. 7. juni 2010. 
Der skal derfor findes en ny kasse-
rer inden sommerferien. 

Ad 6) Der har været indbrud i 
KælderCaféen hen over foråret. 
Det ser ikke umiddelbart ud som 
om, der er blevet taget noget af 
værdi. Det er blevet besluttet at 
sælge ud i lageret til ST-festen, og 
der er blevet solgt for 4500 kr. Det 
er blevet solgt med 10% rabat i 
forhold til indkøbspris. 

Der er blevet hængt sedler op på 
dørene ind til fælleskøkkenerne, 
hvor det opfordres til at sige Nej 
tak til reklamer omdelt gennem 
Post Danmark. Det er for at mini-
mere mængden af reklamer, der 
ligger på hylderne der hænger på 
gangene. 

Ad 7) Der var ikke nogle repræ-
sentanter for bestyrelsen tilstede, 
så derfor blev der hverken gen-
nemgået referat eller dagsorden 

fra et bestyrelsesmøde. 

Ad 8ekstra) Jens D2 og Daniel 
M6 mødte op for at stille op som 
formænd for Motionsklubben. De 
synes ikke, rummet er særlig godt 
vedligeholdt lige nu og vil gerne 
have indkøbt nogle nye ting til 
klubben. Det foreslås, at de arran-
gerer en fællesoprydning dernede, 
inden de går i gang med noget nyt. 
Der stemmes om Jens og Daniel 
skal være formænd: 

For: 6 
Imod: 0 
Blank: 0 

Ad 8A) Godkendelse af forret-
ningsplan og vedtægter for en ny 
KælderCafé 

Den nye bestyrelse for KælderCa-
féen ønsker at lave et sted, der er 
for kollegianerne og et sted, der 
forhåbentlig kan blive centrum for 
aktiviteter på tværs af kollegiet. I 
forhold til de tidligere vedtægter er 
regnskabsåret blevet ændret til at 
løbe fra august til august i stedet 
for januar til januar. 10 medlem-
mer fra kollegiet kan kræve en 
ekstraordinær generalforsamling, 
hvis der er uoverensstemmelser i 
regnskabet. Succeskriteriet for den 
nye KælderCafé er, at det skal væ-
re et hyggeligt sted at samles, og 
økonomien skal løbe rundt. Det er 
planen, at første åbning kan finde 
sted midt i september. Den umid-
delbare udmelding fra Beboerrådet 
er, at de fremlagte dokumenter ser 
gode og gennemarbejde ud, men at 
der godt kunne foreligge en mere 
overordnet forretningsplan. Den 
nye KælderCafé har søgt om 
20.000 kr. fra NYK samt 15.000 
kr. som skal tilbagebetales over de 
første 9 måneder efter første åb-
ning. Der stemmes derfor om at 
støtte med de 2 beløb samt godken-
delse af budget, forretningsplan og 
vedtægter. 

For: 6 
Imod: 0 
Blank: 0 

Vedtægterne skal nu gennemgås 
af KAB’s jurister, så der ikke står 
noget misvisende i dem. 

Ad 8B) Ny formand for kano- og 
kajak-klubben 

Den nuværende formand havde 
meldt afbud, og der var ikke mødt 
en ny op. Det blev oplyst, at de 
ting, det indebærer at være for-
mand, er at sørge for vedligehol-
delse af kanoer og kajakker, søge 
om penge til diverse reparationer 
og nyindkøb, skifte låse osv. 

Ad 8C) Konkurrence i NybroTi-
dende 

Der søges om 500 kr. til en præmie 
til det reneste køkken på kollegiet. 

For: 4 
Imod: 1 
Blank: 1 

Dermed er pengene bevilliget. 

Ad 9) Nye medlemmer og supple-
anter 

Intet nyt. Det blev vedtaget, at 
hvis en repræsentant 3 gange ikke 
melder afbud, skal repræsentanten 
vælges på ny. Det vil sikre, at en 
repræsentant ikke kun kommer til 
møderne, når det er noget særligt 
vigtigt på dagsordenen. Der skal 
generelt laves noget mere informa-
tion om, hvad Beboerrådet laver og 
har indflydelse på. 

Ad 10) Evt. 

Husk at sætte en gul strip på cyk-
len inden der er cykeloprydning 
søndag den 13. juni. 

Ad 11) Næste Beboerrådsmøde 
er mandag den 7. juni 2010 i 
GH-kælderen.  

Punkter til dagsordnen skal være 
Pe rn i l l e  D55 ,  pern i l l eba -
cher@hotmail.com, i hænde senest 
10 dage før. 

Tak for god ro og orden! 

 

 

Referat af Beboerrådsmøde d. 5. maj 2010 
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Fra Green Day i Skive over gendan-
nede Suede i Skanderborg, Elton 
John i Jelling, Shu-Bi-Dua på Lange-
land og tegneseriebandet Gorillaz i 
Roskilde. Der er masser af musik at 
kaste sig over i den danske festivalsom-
mer 2010. Her er en oversigt over de 
fleste festivaler. 

Fra urban 

 

Hvilke festivaler skal du på? 
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SKIVE FESTVAL: 
Hvornår: 2.-5. juni 
Hvor meget: 1.345 kr. 
Hvor mange: 25.000  publikummer 
Hvem: Green Day, Rammstein, White Lies, Mika, 
Fedde le Grand, Nik & Jay, Infernal, Nephew, Dizzy 
Mizz Lizzy, Kashmir, Mew, Tv2, Hej Matematik m.fl. 
Web: www.skivefestival.dk 

HAZE OVER HARUM: 
Hvornår: 10.-12. juni 
Hvor meget: 840 kr. 
Hvor mange: 7.500 publikummer 
Hvem: Nephew, Dizzy Mizz Lizzy, Tv2, Dalton, Ras-
mus Seebach, Medina, Danser med Drenge, Dúné m.fl. 
Web: www.haze.dk 

SKANDERBORG FESTIVAL: 
Hvornår: 4.-8. august 
Hvor meget: 1.800 kr. 
Hvor mange: 30.000 publikummer 
Hvem: Dizzy Mizz Lizzy, Tv2, Palcebo, Kent, Roxette, 
Volbeat, Alphabeat, Mew, Rasmus Seebach, Faithless, 
Medina, Kashmir, Selvmord, Sanne Salomonsen m.fl. 
Web: www.smukfest.dk 

BORK HAVN MUSIKFESTIVAL: 
Hvornår: 4.-7. august 
Hvor meget: 850 kr. (indtil 1. juli) 
Hvor mange: 7.000 publikummer 
Hvem: Anders Matthesen, Kashmir, Selvmord, Dizzy 
Mizz Lizzy, Nik & Jay, Infernal, The Storm m.fl. 
Web: www.borkhavnmusikfestival.dk 

KLØFTEN FESTIVAL: 
Hvornår: 24.-26. juni 
Hvor meget: 725 kr. 
Hvor mange: 8.000 publikummer 
Hvem: Nephew, Dizzy Mizz Lizzy, Tv2, Medina, San-
ne Salomonsen, Leningrad Cowboys, Dalton, Magtens 
Korridorer, Anders Matthesen, The Storm m.fl. 
Web: www.kloften.dk 

TØNDER FESTIVAL: 
Hvornår: 26.-29. august 
Hvor meget: 90-350 kr. pr. koncert 
Hvor mange: 22.000 publikummer 
Hvem: Runrig, The Chieftains, Wolfstone, Eddie Rea-
der, Hot Rize, Katzenjammer, Coast, Luka Bloom m.fl. 
Web: www.tf.dk 

v 

SAMSØ FESTIVAL: 
Hvornår: 21.-24. juli 
Hvor meget: 1.075 kr. 
Hvor mange: 7.000 publikummer 
Hvem: Beth Hart, Runrig, Dizzy Mizz Lizzy, Kash-
mir, Medina, Nik & Jay, C. V. Jørgensen, Sanne Salo-
monsen, Aura, The Storm, Mads Langer m.fl. 
Web: www.samfest.dk 
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NIBE FESTIVAL: 
Hvornår: 30. juni-3. juli 
Hvor meget: 1.000 kr. 
Hvor mange: 14.000 publikummer 
Hvem: Nephew, Dizzy Mizz Lizzy, Rasmus Seebach, 
Medina, Thomas Helmig, Mew, Kim Larsen og Kjuk-
ken, Hej Matematik, Infernal, Erik Hassle m.fl. 
Web: www.nibefestival.dk 

VIG FESTIVAL: 
Hvornår: 8.-10. juli 
Hvor meget: 925 kr. 
Hvor mange: 15.000 publikummer 
Hvem: Sweet, Dizzy Mizz Lizzy, Rasmus Seebach, 
Medina, Magtens Korridorer, Kim Larsen og Kjukken, 
Sanne Salomonsen, Infernal, Dodo and the dodos m.fl. 
Web: www.vigfestival.dk 

LANGELANDSFESTIVAL: 
Hvornår: 24.-31. juli 
Hvor meget: 1.795 kr. 
Hvor mange: 25.000 publikummer 
Hvem: Dizzy Mizz Lizzy, Medina, Nik & Jay, C. V. 
Jørgensen, Sanne Salomonsen, Rasmus Seebach, Poul 
Krebs, Rasmus Nøhr, Big Fat Snake m.fl. 
Web: www.langelandsfestival.dk 

SKAGEN FESTIVAL: 
Hvornår: 1.-4. juli 
Hvor meget: pr. koncert 
Hvor mange: 15.000 publikummer 
Hvem: The Dubliners, Savage Rose, Sebastian, Arlo 
Guthrie, Poul Krebs, Dalton, Michael Falck,& Boat 
Man Love, Povl Dissing og Benny Andersen m.fl. 
Web: www.skagenfestival.dk 

ROSKILDE FESTIVAL: 
Hvornår: 1.-4. juli 
Hvor meget: 1.675 kr. 
Hvor mange: 75.000 publikummer 
Hvem: Prince, Patti Smidth, Gorillaz, Muse, Robyn, 
C. V. Jørgensen, Dizzy Mizz Lizzy, Alice in Chains, 
Jack Johnson, Motörhead, Pavement m.fl. 
Web: www.roskildefestival.dk 

RINGSTED FESTIVAL: 
Hvornår: 5.-7. august 
Hvor meget: 695 kr. 
Hvor mange: 18.000 publikummer 
Hvem: Dizzy Mizz Lizzy, Medina, Thomas Helmig, 
Sanne Salomonsen, Rasmus Seebach, Magtens Korri-
dorer, Burhan G. & Joey Moe m.fl. 
Web: www.ringstedfestival.dk 

START! FESTIVAL: 
Hvornår: 10.-12. juni 
Hvor meget: 300 kr. 
Hvor mange: 30.000 publikummer 
Hvem: Fallullah, Apollo, Pede B. & kasper Spez, Gin-
ger Ninja, Host, Stoffer og Maskinen, Thomas Holm, 
Sebastian Lind, Nordstrøm m.fl. 
Web: www.startfestival.dk 

COPENHAGEN JAZZ FESTIVAL: 
Hvornår: 2.-11. juli 
Hvor meget: 0-600 kr. pr. koncert (ca. 1.000 stk.) 
Hvor mange: ca. 240.000 publikummer 
Hvem: Herbie Hancock, Ceatano Veloso, Joshua Red-
man Double Trio, Wonderbrazz, Buddy Guy m.fl. 
Web: www.jazz.dk 

COPENHAGEN LIVE: 
Hvornår: 2. juni 
Hvor meget: 695 kr. 
Hvor mange: 20.000 publikummer 
Hvem: Rammstein, Skunk Anansie, Slash, Volbeat, 
Bullet For My Valentine m.fl. 
Web: www.copenhagenlive.dk 

COPENHELL: 
Hvornår: 11.-12. juni 
Hvor meget: 595 kr. 
Hvor mange: 8.000 publikummer 
Hvem: Deftones, Megadeth, Mastodon, Napalm 
Death, The Damned Thing, Adept, 3 Inches of Blood, 
Behemoth, Suicidial Tendencies m.fl. 
Web: www.copenhell.dk 



Hvert år skulle der jo være Julefro-
kost, og traditionen tro startede det 
om fredagen, hvor der skulle hentes 
Juletræ og pyntes op og klippes jule-
pynt og i det hele taget gøres klar til 
lørdag, hvor julefrokosten blev af-
holdt. 
Jeg vil fortælle lidt om fredagen: 
Drengene skulle ud og finde juletræ, 
mens pigerne var hjemme og klippe-
de julepynt samt pyntede op og hvad 
de nu eller kunne finde på.. :) 
Drengene startede med at tage alt 
det sorte tøj på de kunne: sko, buk-
ser, bluse og jakke. Og så skulle vi 
ellers alle sammen militærsminkes. 
Sidst men vigtigst skulle alle have 
en flaske sprut med. 

Kl. kl. 00:00 smuttede vi ud af den 
store dør i køkkenet og ud i skoven. 
Vi havde en regel, der gik ud på, at 
hver gang vi mødte en bro eller en 
bænk (og det gør man tit derude!), 
så skulle der skåles.. ;) 

Vi løb så rundt ude i skoven og langs 
Lyngby sø og Bagsværd sø. Vi drak 
hver gang vi mødte en bænk eller 
bro, og så snakkede vi meget lavt, 

da ingen måtte høre os 
(vi var jo militær). Vi 
fandt så en lille mark 
med juletræer, danse-
de rundt og sang "højt 
for træets grønne top". 
da det var endnu en af 
vores traditioner. Bag-
efter savede vi træet ned og skulle 
så bære det hjem. Vi gik gennem 
skoven til vi nåde vejen og gik så 
den vej hjem. Men kom der biller 
eller cykler - og det gjorde der flere 
gange - så råbte ham der gik foran 
"flyverskjul" og så lagde man træet 
ned og kastede sig ind en hækken/
busken og gemte sig. Og når bilen 
eller cyklen var væk, gik man så 
ellers videre 

Da vi kom hjem, havde næsten alle 
drukket deres flaske sprut (så det 
var fulde glade drenge der kom 
hjem). Så satte vi træet på plads og 
drak gløgg og spiste æbleskiver. 
Lørdag gik med at pynte og gøre 
k l a r  t i l  j u l e f r o k o s t e n .  ; ) 
Den fedeste Julefrokost! Og vi snak-
ker stadig om den og savner den. 

Af Dennis 

Jeg boede på EF lige i perioden 
1999-2004. En gang om året havde 
vi en fest, som vi kaldte 4 etagers 
festen. Det var en fest, hvor hele 
EF-blokken snakkede sammen og 
stod for en kanon fest i flere etager. 
I kælderen var der lounge med 
dæmpet musik, hvor  "herrerne" 
kunne sidde og ryge cigar. I stuen 
var der bar, DJ og dansegulv, og på 
1 sal var der en slags cocktailbar, 
men også med dansegulv hvor der 
vare lidt mere roligt musik. På ta-
getvar der kolde vodka shots og 
hyggesnak på de stole eller madras-
ser, der lå deroppe. 

Det var gode tider dengang og en 
kanon fest hvor alle var velkomne - 
og alle fyrede den max af!  
  
Nå ja.. I skal da også have den bed-
ste og fedeste samt sjoveste julefro-
kost, jeg nogensinde har oplevet her 
på kollegiet. 

Jeg boede på LM ulige fra 2004 - 
2007.  

Af Berit Enggaard Kaae (tidl. 
Andersen) G 20. 

Jeg kan ikke 
tænke på mine 2 
år i midt-firserne 
på Nybrogård kol-
legiet uden at 
tænke fester og 
Kælderbar. Man 
kunne godt blive 
svimmel efter et 

besøg på kælderbaren og nogle gan-

ge kunne det være svært at finde 
hjem til sit værelse. Jeg har selv 
benyttet mig af at gå ud af kollegiet, 
følge Nybrovej og så dreje ind det 
rigtige sted når jeg nåede til min 
blok. En god ven var så rundtosset 
at han måtte ringe fra en af de 
mønttelefoner der stod ved køkke-
nerne på første sal, for at spørge den 
legendariske Per Mortensen, som 
var en af de få der havde egen tele-
fon, om vej hjem! 

Nu, var det jo ikke kun fester, men 
også masser af køkkenhygge. Vi 
havde på GH-lige en ræv der kom op 
af brandtrappen for at tigge mad 
ved glasdøren. Den spiste hele æg af 
hånden. 

Der var også masser af venskab og 
kærlighed! Jeg har selv stadig en 
stor omgangskreds fra de glade dage 
på Nybrogård kollegiet og er på 18. 
år gift med Flemming, som jeg mød-
te på Kælderbaren! 
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I år er det 40 år siden, de gule toplansbygninger, som udgør Nybrogård Kollegiet, blev byg-
get. Bygningerne er de samme som dengang, mens kollegianerne er blevet skiftet en hel del 
ud gennem årene. Rigtig mange forskellige mennesker har boet på et af værelserne eller i 
lejlighed, og for mange har Nybrogård Kollegiet været deres første hjem uden mor og far – 
og derfor noget helt særligt. 
For at markere 40-året for Nybrogård Kollegiet har jeg valgt at sætte fokus på tidligere kol-
legianere og deres historier om kollegiet fra dengang, de boede her. Hvordan var det at bo 
her i 70’erne eller 80’erne? Hvilke episoder husker folk bedst fra deres tid på Nybrogård 
Kollegiet? Alt dette – og meget mere – vil I kunne læse om på de kommende sider. 

God læselyst!  

40 år med Nybrogård Kollegiet 

Den legendariske Per Mortensen 

Den fedeste og sjoveste julefrokost nogensinde! 



I efteråret er det nærmest en dansk 
nationalsport at samle Champignon, 
Karl Johan og Kantareller i de dan-
ske skove, som man efterfølgende til-
bereder efter alle kunstens regler 
hjemme i køkkenet. Men skimmel-
svamp er nok en svampeart, man 
helst ikke vil støde på. Og da slet ikke 
i køkkenet. 

For et par år siden havde en almen 
boligafdeling den kedelige oplevelse 
at være voldsomt angrebet af skim-
melsvamp. Det skyldtes flere forskel-
lige byggetekniske fejl og mangler 
helt tilbage fra opførselen af byggeri-
et, og konsekvensen var, at man måt-
te genhuse beboerne, rive mange boli-
ger næsten helt ned til grunden og 
bygge dem op på ny. Det var ikke en 
AKB-afdeling, men en sag, der blev 
landskendt, og som byggeriets parter 
forhåbentligt alle har lært noget af. 

Imidlertid skyldes skimmelsvamp 
langt fra altid byggesjusk eller tekni-
ske fejl. Ganske ofte er det beboerne 
selv, der er årsagen til udvikling af 
skimmelsvamp i boligen. 

Den lille svamp med den store 
virkning 

Men hvad er skimmelsvamp, og hvor-
dan konstaterer man, om boligen er 
angrebet? 

Der findes flere forskellige arter af 
skimmelsvamp, der kan optræde i 
mange af regnbuens farver: hvid, gul-
lig, grøn, brun eller sort. De kan vok-
se på alle organiske materialer, det 
vil sige for eksempel tapet, tekstiler, 
pap, gipsplader med mere. Svampe-
angrebet kan være synligt eller skjult 
bag tapet eller i isoleringen. 

Det kan både blive en meget dyr af-
fære, hvis svampen får lov til at ud-
vikle sig, men ydermere kan beboer-
ne også blive syge, så det er oplagt i 
alles interesse at forebygge svampe-
problemer. 

Og hvordan gør man så det? 

Varme og luft 

Der er overordnet tre råd: luft ud, 
luft ud og luft ud. I alle boliger produ-
ceres nemlig vand, damp og fugt. 
Madgryder, brusebade, almindeligt 
sved og ånde fra beboerne – det lyder 
ikke af så meget, men en familie på 
fire medlemmer producerer gennem-

snitligt 16 liter vand, damp og fugt i 
døgnet. Luk døren, når du går i bad, 
tænd emhætten eller åbn et vindue 
når du laver mad. Undgå at tørre 
større mængder tøj inde i boligen. Og 
sørg for at holde 20-22 grader i alle 
rum. Kulde og fugt er nemlig den 
perfekte kombination for opdræt af 
skimmelsvamp. 

Hvis skaden er sket 

Mindre angreb kan klares med en 
grundig afvaskning med klorin eller 
rodalon, som skal sidde på i mindst 
20 minutter. Bliver svampene imid-
lertid ved med at komme igen, er det 
vigtigt at kontakte en servicemedar-
bejder eller dit lokale ejendomskon-
tor/varmemesterkontor. 

Har du eller nogen i din familie i mel-
lemtiden fået symptomer som vedva-
rende hovedpine, træthed, ånde-
drætsbesvær eller lignende, skal I 
kontakte jeres læge, da det kan være 
forårsaget af skimmelsvampen. 

Gode råd til forebyggelse 

Luft ud flere gange dagligt – især i 
badeværelse, køkken og soverum 

Tænd emhætten eller åbn et vindue 
ved madlavning 

Luk døren til badeværelset, når der 
bades 

Hæng ikke tøj til tørre i boligen 

Hold udeluftsventiler i vinduer og 
ydervægge åbne 

Få selv små vandskader repareret 

hurtigt og fjern årsagen til skaden 

Luft ekstra meget ud når fyringssæ-
sonen starter, så sommerens fugt 
forsvinder 

Luft ekstra meget ud, hvis I bor 
mange på lidt plads 

Af Marianne Svolgaard 

Kilde: www.skimmel.dk 

Ikke alle svampe kan flødestuves... 
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Læs mere på www.skimmel.dk 

Sådan fjerner du skimmel: 
Følg disse fem trin, når du går i kast 
med at udbedre skimmelproblemer. 
1) Find årsagen - Gå boligen grun-
digt igennem. Er der fx vandskader, 
møbler tæt på kolde ydervægge? Sør-
ger du for at lufte ordentligt ud, at 
bruge emhætten, når du laver mad? 
Tørrer du dit tøj udenfor? 
2) Fjern årsagen - Når du har fundet 
årsagen til, at der er skimmelsvampe i 
boligen, skal du fjerne den. Ellers vil 
der stadig være gode vækstvilkår for 
skimmelsvampe. 
3) Fjern skimmelsvampene - Hvis 
skimmelsvampene kun dækker et lille 
areal, kan du rengøre det ramte områ-
de med Rodalon eller Klorin. Lad mid-
let sidde på i 20 minutter, før du va-
sker det af. Dækker skimmelsvampe-
ne et større område, skal du kontakte 
din udlejer eller ejendomskontoret. 
4) Udbedring af evt. skade - Hvis 
der er sket skade på boligen på grund 
af skimmelsvampene, eller da du fjer-
nede svampene, skal du sørge for at 
skaderne bliver repareret. 
5) Kvalitetskontrol - Følg op! Tjek, 
om de fire første trin er gennemført så 
skimmelsvampene ikke kommer igen. 



Ny KælderCafé: 

De nye bestyrelse for KælderCafé-
en har netop fået grønt lys til at 
starte caféen op igen. Første åb-
ning bliver højst sandsynligt i mid-
ten af september.  

Nye formænd for motionsrum-
met: 

Jens Christian, D-2, og Daniel, M-
6, er nu nye formænd for motions-
rummet. De søger i denne måned 
Beboerrådet om penge til at gøre 
motionsrummet mere brugerven-
ligt. 

Ny formand for kanoklubben 
findes på næste møde: 

Der er i skrivende stund ikke fun-
det en ny formand for kanoklub-
ben, men punktet er på dagsorde-
nen. Jobbet som kanoklubformand 
går primært ud på at holde styr på 
medlemmer og sørge for, at kano-
erne og kajakkerne vedligeholdes 
samt købe nyt udstyr ind, når det 
behøves. 

Ny kasserer efterlyses: 

Beboerrådet er endnu engang 
uden kasserer. Jobbet som kasse-
rer går ud på at udbetale løn og 
andre bevilgede pengebeløb samt 
at have generelt styr over NYKs 
økonomi, så den ikke ender i mi-
nus. 

Kl. 19.00 i GH-Kælderen 

Dagsorden:  

1) Valg af ordstyrer  

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 dagsor-
den for det næste.  

8) Indkomne punkter:  

A) Ny formand for kano- og kajak-
klubben.  

B) Kunstklubben søger om 3296,25 
kr. til elrenoveringer. Renoveringen 
har allerede fundet sted, og der er 
blevet sat stikkontakter op i rum-
met.  

C) Motionsklubben søger om 
34560,48 kr. til istandsættelse af 

rummet samt indkøb af nyt udstyr. 
Se Bilag 1 og 2 for uddybning af 
poster.  

D) Den nye KælderCafé søger om, 
at de 15.000 kr. der blev bevilliget 
som lån på sidste møde og skal af-
betales inden for de første 9 måne-
der efter første åbning, bliver lavet 
om til at blive en direkte bevilling 
uden tilbagebetaling.  

E) Afklaring på situationen om kas-
sererposten. Eventuelle interessere-
de bedes henvende sig til formand, 
Mathias O5.  

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 til Pernille, D-
55, senest søndag den 6. juni.  

Vel mødt!  

Indkaldelse til Beboerrådsmøde  
mandag d. 7. juni 2010 
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Kiosken og 
Pizzeriaet  

er åben til kl. 
22:00 

i maj, juni, juli 
og august 

Korte nyheder 
fra kollegiet: 

FC Nybro: flere kampe inden sommerferien 

Vores lokale fodboldhold er stadig 
godt i gang med fodboldtræningen, og 
de har da også flere kampe tilbage 
inden sommerferien.  

Holdet har også en facebookgruppe, 
og her er der 35 medlemmer tilknyt-
tet. FC Nybro har igen i år haft held 
med rekrutteringen, og det håber de, 
bliver ved efter sommerferien. 



Bestyrelsen 
Søren, B-50 
Mikkel, J-21 
Bo, S-30 (suppleant) 

Beboerrådet 
Formand    Mathias, O-05  

AB-ulige    Martin, B-43 
     
AB-lige      Søren, B-50 
       Morten, B-44 (sup.)  

CD-ulige    Jonas, D-59  
      Mark, C-27 (sup.)     
CD-lige      Casper, D-64 
      Cecilie, C-34 (sup.)  

EF-ulige     Maria, E-21 
      Casper, E-15 (sup.)  

EF-lige 
     

GH-ulige     
     

GH-lige      Steffen, H-52 
      Thomas, G-26  

JK-ulige     Magnus, K-43 
      Jarl, K-41 (sup.)  

JK-lige         
     

LM-ulige 
     

LM-lige 
     

NO-ulige     Camilla, N-31 
       Thomas, O-51 (sup.)  

NO-lige       Jesper, N-16 
       Nanna, O-62 (sup.)  

PR-ulige     Jonas, P-27 
       Martin, R-43 (sup.)  

PR-lige       Kristine, P-20 
     

ST-ulige      Mathias, O-05 
       Jens Olav, S-39 (sup) 

ST-lige        Anders, S-24 
           

Lejligheder 
C, D, G       Alice, G-7 
       Cecilie, D-5 (sup.) 
       Jakob, G-3 (sup.)  
H, L           
M, O, S           

Forslag til beboerrådsmøder m.v. 
skal være Pernille, D-55, pernil-
lebacher@hotmail,com, i hænde 

senest 10 dage før mødet. 

Administration 
Kasserer 
Julie, O-46 
kasserer@nybro.dk 

Beboerrådssekretær 
Pernille, D-55 

 

Revisorer 
Casper, E-15 
Erik, N-36 

NybroTidende 
Cecilie, D-05      
tidende@nybro.dk 

 

Sekretariatsgruppen/
fremleje 
Kontortid mandag 16:45-17:45 
og torsdag 18:45-19:45 i GH-
kælderen.        
Tlf: 4400 

 

Klagenævn 
Kontortid tirsdag 19-19:30 i 
GH-kælderen 
Mail: klage@nybro.dk 
Tlf: 4400 

 

Netværkskontor 
Kontortid mandag og onsdag 
20-21 i GH-kælderen 
Mail: admin@nybro.dk 
Tlf: 4400 

 

Antennegruppen 
Lars Kaj 

 

 

 

Klubber 

Kanolauget  Musikrum 
Søren, B-50  Allan, L-03 

Fodboldklub  Havegruppen 
Ulrik, L-18  Alice, G-07 

Hundeklub  Cykelværksted 
Line og Janus, M-01 Per, G-07 

Bryggerklub  Motionsrum 
Kristian, C-20  Paiman, M-65  
T-Bone, S-17  Søren, N-33 

Service 
Nøgleordning  Bordtennis/hokey 
Jon, M-3  CD-Kælderen 
Tlf: 46 97 (46 83) 

Bo, S-30  Cykelværksted 
Tlf: 46 97 (49 30) LM-Kælderen 

Mikkel, J-21  Klapstole 
Tlf: 46 97 (45 21) Stig, S-05  

For at blive låst ind  
koster det:  Trailer 
Kl. 9-21: kr. 50,-  Lars Kaj (insp.) 
Kl. 21-9: kr. 100,-  
      

KælderCaféen 
Bestyrelsen 

Formand  Daglig leder 
Bo, S-30  Christoffer, K-55  
Næstformand   
Casper, P-18  Udlejning og job 
Casper, E-15  spørg på mail 
Kasserer   
Mikkel, J-21   Tlf: 4004 
Beboerrådsrep. Mail: cafe@nybro.dk 
Jesper, N-16     

Åbningstider 

Onsdag kun efter aftale (kl. 18–24). Skriv 
mail minimum en uge i forvejen.  

Fredag kl. 20-03 (05) happy hour 21-22 

Lørdag kl. 23-03 (05) 

Mulighed for privatfester lørdag 18-23 

Den personlige side 
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De lokale 

Inspektør  
Lars Kaj 

varmemester@nybro.dk 
Tlf: 4000 

Kontortid  
mandag 16-18  

tirsdag-fredag 07:30-09 
1. hverdag i md: 17-18 

Vaskeriet Åbent 8-7 

Nærkøb og Pizzaria 
Tlf: 4002 
Hverdage: 15-21 
Lør-søn: 13-21 

Maj-aug: åbent til 22 alle dage 

Bestyrelsen 
Søren, B-50 
Mikkel, J-21 
Jonas, D-59 (suppleant) 

Beboerrådet 
Formand    Mathias, O-05  

AB-ulige    Martin, B-43 
     
AB-lige      Jonas, B-46 
       Morten, B-44 (sup.)  

CD-ulige    Jonas, D-59  
      Lasse, C-23 (sup.)     
CD-lige      Casper, D-64 
          

EF-ulige     Maria, E-21 
          

EF-lige 
     

GH-ulige     
     

GH-lige      Thomas, G-26 
          

JK-ulige     Scott, J-31 
      Jarl, K-41 (sup.)  

JK-lige         
     

LM-ulige     Philip, L-31 
       Lasse, M-59 (sup.)  

LM-lige        
           

NO-ulige     Camilla, N-31 
       Lærke, N-37 (sup.)  

NO-lige       Atle, O-56 

       Daniel, N-40 (sup.)  

PR-ulige     Jonas, P-27 
       Kasper, P-43 (sup.)  

PR-lige       Casper, P-18 
     

ST-ulige      Mathias, O-05 
       Mark, S-29 (sup)  

ST-lige        Bo, S-30 
           

Lejligheder 
C, D, G       Cecilie, D-5 
       Jakob, G-3 (sup.)  
H, L           
M, O, S           

Forslag til beboerrådsmøder m.v. 
skal være Pernille, D-55, pernil-
lebacher@hotmail,com, i hænde 

senest 10 dage før mødet. 

Administration 
Kasserer 
Morten, S-21 
kasserer@nybro.dk 

Beboerrådssekretær 
Pernille, D-55 
pernillebacher@hotmail.com 

Revisorer 
Casper, E-15 
Erik, N-36 

NybroTidende 
Cecilie, D-05      
tidende@nybro.dk 

 

Sekretariatsgruppen/
fremleje 
Kontortid tirsdag kl. 18-19 og 
torsdag kl. 20-21  
i GH-kælderen.        
Tlf: 4400 

 

Klagenævn 
Kontortid tirsdag 19-19:30 i 
GH-kælderen 
Mail: klage@nybro.dk 
Tlf: 4400 

 

Netværkskontor 
Kontortid mandag 20-21 og 
torsdag 19-20 i GH-kælderen 
Mail: admin@nybro.dk 
Tlf: 4400 

 

Antennegruppen 
Lars Kaj 

 

 

 

Klubber 
Kanolauget  Musikrum 
Søren, B-50  Allan, L-03 

Kunstklub  Havegruppen 
Julie, H-51  Miia, H-06 

Hundeklub  Cykelværksted 
Line og Janus, M-01 Analia, G-03 

Bryggerklub  Motionsrum 
Kristian, C-20  Daniel, M-6 
T-Bone, S-17  Jens Christian, D-2 

Filmklub  Fodboldklub 
Philip, L-31  Emil, D-5 
Lasse, M-59  Mark, C-21 

Service 
Nøgleordning   
Jon, M-3  Bordtennis/hockey 
Tlf: 46 97 (46 83) CD-Kælderen 

Mik, R-49  Cykelværksted 
Tlf: 46 97 (48 49) LM-Kælderen 

Mikkel, J-21  Klapstole 
Tlf: 46 97 (45 21) Stig, S-05  

For at blive låst ind Trailer 
koster det:  Lars Kaj (insp.) 

Kl. 9-21: kr. 50,-  Fadølsanlæg 
Kl. 21-9: kr. 100,- Mikkel, J-21  

KælderCaféen 
Formand  Daglig leder 
  
Næstformand  Bestyrelsesmedl. 
 
Kasserer  Udlejning og job 
   
Beboerrådsrep. Mail: cafe@nybro.dk 
   Tlf: 4004 
     

Åbningstider 

KælderCaféen er på nuværende tidspunkt 
lukket. Det vil blive annonceret, når/hvis en 
ny bestyrelse igen åbner KælderCaféen. 

Den personlige side 
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De lokale 

Inspektør  
Lars Kaj 

varmemester@nybro.dk 
Tlf: 4000 

Kontortid  
mandag 16-18  

tirsdag-fredag 07:30-09 
1. hverdag i md: 17-18 

Vaskeriet Åbent 8-7 

Nærkøb og Pizzaria 
Tlf: 4002 
Hverdage: 15-21 
Lør-søn: 13-21 

Maj-aug: åbent til 22 alle dage 



Har du noget på hjerte? 
NybroTidende er Nybrogård Kollegiets informationsforum. 

Ud over de faste indlæg i bladet, såsom referat og indkaldelse/

dagsorden til beboerrådsmøde, har den enkelte kollegianer mulighed 

for, gratis, at sætte indlæg i bladet. Indlægget skal dog være forsynet 

med værelsesnummer og/eller instansbetegnelse (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 slutnin-

gen af hver måned. Indlæg, der skal med i NybroTidende, skal derfor 

være redaktøren i hænde senest den 20. i den forrige måned.  

 Cecilie D-05 (redaktør) 

eddike med 2 spsk. sukker og ½ tsk. 
salt og rør det godt sammen. Fordel 
ca. halvdelen af eddikeblandingen ud 
over risene. 
Placer et stykke tang på rullemåtten. 
Fordel risene i et tyndt lag ud over 
tangen. Læg fyld på midten af tangen 
og fold måtten sammen på midten. Så 
ruller du sushi-rullen fremad helt 
stramt i små ryk, mens du presser 
godt nedad på rullen. Dernæst ruller 
du én gang tilbage og rullen er klar. 
Du fugter en skarp kniv i eddikeblan-
dingen og skærer herefter rullen ud i 
8 stykker, og sushien er klar til serve-
ring.  
Sushi- rullerne kan også laves med 
ris udenpå og tang indeni. De kaldes 
inside- out eller California Rolls. 
Her ligger du et stykke husholdnings-
film nederst på rullemåtten og lægger 
et lag ris direkte på husholdningsfil-
men. Filmen kan evt. drysses med 
lidt sesamfrø inden risene puttes på. 
Det ser lækkert ud og giver en pikant 
smag. Dernæst halverer du et ark 
med tang og ligger det midt på risene 
med det ønskede fyld ovenpå, og så 

Det er blevet in at spise sushi og det 
smager da også rigtig lækkert, men 
priserne på de små fiskeruller kan 
man godt få galt i halsen. En pakke 
Læs her hvordan man laver sin egen 
sushi, så der bliver råd til lidt flere 
af slagsen. 

Hvad skal man bruge til sushi? 
Tun, laks, tigerrejer, agurk m.m. 
Tang 
Sushiris 
Surimi fiskestænger 
Soya sauce 
Wasabi 
Lagereddike 
Salt og sukker 
En lille rullemåtte af bambus 

Sådan laver du maki-ruller: 
Skyl sushi-risene grundigt i koldt 
vand, indtil vandet er helt klart. 
Kog risene i gryde eller riskoger og 
spred dem ud 
på et stort fad 
eller en brade-
pande, så de 
kan køle af. 
Bland ca. 2 dl 

ruller du nøjagtig som beskrevet 
ovenfor med Maki- rullerne. 

Sådan laver du Nigiri-risboller: 
Til Nigiri starter du med at lave nog-
le pæne skiver af din fisk, cirka 2 
mm tykke. Hvis du ikke har en til-
pas skarp kniv, er det lettere at skæ-
re helt tynde 
skiver, hvis du 
først lægger 
fisken på frost 
i ½-1 døgn. Så 
fugter du hæn-
derne i vand 
med eddike og 
former nogle ris-boller som svarer til 
en god mundfuld. Dyp dine hænder i 
eddike-blandingen først. Hvis dine 
hænder ikke er fugtige nok, klister 
risene til hænderne. Ris- bollerne 
skal presses sammen i hånden til de 
bliver faste og får den rette form. Så 
ligger du ganske enkelt et stykke 
fisk henover. Fisken skal glattes ud 
over risen og så er de klar til serve-
ring. 

Fra dr.dk/rabatten 

Lav din egen sushi billigere 

BEZZERWIZZER 

SÆT DIN VIDEN PÅ SPIL 

Hvilken farve forbindes med 
en klassisk taxa i London? 

 
Hvilket almindeligt navn bru-
ges om sygdommen Severe 
Acute Respiratory Syndrom? 

Hvilken poptrio bestående af 
Keren Woodward, Siobhan 
Fahley og Sara Dallin havde 
en række hits i 1980’erne? 

Hvilken farve lys har den kor-
teste bølgelængde - blåt, gult 
eller rødt lys? 

Hvad hedder den disciplin 
inden for hestesport, hvor der 
konkurreres i dressur, ter-
rænspring og banespring? 


