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Varmemesterens velkomst til Dania Kollegiet 
Velkommen til Dania Kollegiet. 

På Dania har du rettigheder og pligter: Du skal selv aktivt gøre noget og deltage i hverdagen, og mange ting 
skal du løse selv, men husk at jeg, din varmemester, altid er ’backup’ og gerne hjælper dig. 

På hjemmesiden (www.daniakollegiet.dk) kan du se nyttig info om at bo på Dania. Læs især det om affald og 
storskrald. Det er det ’emne’, der koster os flest ekstra penge pr. år (og det kan i sidste ende påvirke din 
husleje), fordi det kniber med at folk kan finde ud af det. 

Dit vaskekort vil, hvis du ikke allerede har fået det, komme en af de næste dage. Hold øje med din post, hvis 
du ikke fik kortet ved nøgleudlevering. Du betaler for det, du vasker, sammen med din husleje hver måned. 
Vaskerierne er under opgang 11 og 18A (se oversigten på de efterfølgende sider om, hvor du hører til). 

Strøm skal du selv betale for, og du vil inden længe modtage et brev, hvor du bliver budt velkommen som 
kunde hos energiselskabet, NRGi. Pærer til de faste lamper, får du udleveret ved varmemesteren. 

Internettet leveres af Bolignet Aarhus og det virker normalvis allerede ved indflytning. Der er en lille stikboks 
på væggen, som er til internet og telefon (opgang 15,17 og 19 har det som to helt normale stik i væggen). 
Dette stik kan give din computer en kablet forbindelse til internettet, men hvis du ønsker trådløst internet 
skal du selv anskaffe og installere en trådløs router. 

Motionsrummet er i Fælleshuset midt på Dania Kollegiets område, og kan frit benyttes af beboerne på 
kollegiet (men det er ikke tilladt at medbringe venner udefra). Pas godt på vores maskiner, og brug indendørs 
fodtøj i motionsrummet. Skriv til motionsrumsudvalget, hvis noget er/går i stykker – så kan det blive lavet. 

Pulterrum er fordelt på kollegiet. Se oversigt på side 3. 

I forbindelse med din indflytning skal der inden 14 dage laves et indflytningssyn. Til det skal du finde de ting, 
som du ”ikke vil betale for når du flytter ud”. Den færdige rapport laves sammen med varmemesteren ved 
indflytningssynet. 

Nøglebrikken, der sidder i det nøglesæt du fik udleveret ved indflytning, virker til mange af dørene ved 
fællesfaciliteterne på kollegiet. Briksystemet er elektronisk og gør, at det er muligt at se hvem der har været i 
de forskellige rum, hvilket kan bruges til at opklaring af evt. hærværk, manglende oprydning eller tyveri af tøj 
fra vaske- og tørrerum. 

Fællesrummet i Fælleshuset kan lejes via udlejningskalenderen på hjemmesiden. Her er der ikke adgang uden 
en særlig nøgle, som udleveres i forbindelse med udlejningen. Der er en TV-stue og studierum under 18A, der 
kan benyttes frit. Alle ’fællessteder’ på Dania er ikke-ryger-steder. 

Når du engang skal flytte ud, skal du være opmærksom på at du skal være ude 7 HVERDAGE inden selve 
udflytningsdatoen. Mange tager fejl og tror en weekend tæller med, men dette er ikke tilfældet. Selve 
udflytningssynet skal du aftale med varmemesteren senest 3 dage før de 7 dage (altså dagen hvor du skal 
være ude). 

Du kan med fordel melde dig ind i Danias lukkede Facebook-gruppe. Denne gruppe skal ses en social platform 

for beboerne (hvor Varmemesteren ikke er til stede), og her kan du udveksle erfaringer og informationer med 

de øvrige beboere. 

Hvis du har andre spørgsmål, så tøv ikke med at komme forbi og spørge mig. Varmemesterkontoret ligger i 
Fælleshuset, og du kan se træffetider og kontaktoplysninger på kollegiets hjemmeside. 

 

Endnu engang velkommen til. 

Mvh din Varmemester, Henri. 

www.daniakollegiet.dk
http://daniakollegiet.dk/varmemester/bortskaffelse-af-affald/
http://daniakollegiet.dk/varmemester/bortskaffelse-af-affald/
http://www.daniakollegiet.dk/
http://www.facebook.com/groups/6893414586/
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Oversigtskort for Dania Kollegiet 
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Vaskeriplan for Dania Kollegiet – viser hvem vasker hvor. 

 
Opgang 9, 11, 13, 15, 16A og 16B 

 

 
Vaskeri under opgang 11 

 
Opgang 17, 18A, 18B, 18C og 19 

 

 
Vaskeri under opgang 18A 

Det skal nævnes, at alle beboere kan benytte begge vaskerier.  

Nøglebrikker og kort virker begge steder, og det er valgfrit, hvor man vasker.  

Opdelingen i opgange er mest for at fordele ’trykket’ på begge vaskerier. 

Pulterrums-oversigt på Dania kollegiet (hvor er dit pulterrum) 

Opgang Har pulterrum ved Lejlighed nr. (sal, lejlighedsnr.) 

9 Under 11  

11 Under 13 3,3-3,2-3,1-2,1-2,2-2,3-2,4-2,5-2,6-2,7-2,8-3,6- 
3,5-3,4 

11 Under 11 St 1, st 2, st 3, st 4, st 5, st 6, st 7, st 8, 1,1-1,21,3-
1,4-1,5-1,6-1,7-1,8 

13 Under 13 Alle 

15 Under 13 Alle 

16A / B Under 16 Alle 

17 Under 13 Alle 

19 Under 13 Alle 

18A Under 18 A Alle 

18B Under 18 A Alle 

18C Under 16 2,1-2,2-2,3-2,4-2,5-2,6-2,7-2,8-3,1-3,2-3,3-3,43,5-
3,6-3,7-3,8-st 5-st 6- st 7- st 8- 1,1-1,2-1,31,4-1,5-
1,6-1,7-1,8 

18C Under 18 A st 4, st 3, st 2, st 1 
 

Pulterrums navn Placering 

Under 16 Ligger ved opgang 16A i kælderen 

Under 11  Ligger på sammen gang som vaskeriet ved siden af tørrerummet 

Under 13 Ligger ved samme nedgang som til vaskeriet under nr. 11, men på den 
anden side (til højre neden for trappen). Disse pulterrum er opdelt i 3 
lokaler.  

Under 18 A Ligger på sammen gang som vaskeriet 
 

OBS VIGTIGT: 

På grund af brandfare må der ikke stå møbler eller andet i de gangene ved  

pulterrummene – de vil blive fjernet på ejers regning og uden varsel.  

Pulterrum skal tømmes ved fraflytning (og affald skal fjernes og sorteres korrekt). 
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Cykelparkering 

Opgang  

9 Skur 9 

11 32 cykler i skuret foran opgang 11 (skur 11)…alle 2 vær…..,  
16 cykler i skuret ved gavlen af 16B (skur 16 A-B) ….alle 1 vær… 

13 20 cykler  i skuret ved opgang 13 (skur 9a-13-15) … alle 1 vær og 2 stk 2 vær…13 3 2 og 13 3 
3  

28 cykler i skuret ved 18 A (skur 17-13) …alle 2 vær undtagen 13 3 2 og 13 3 3 

15 og 9A I skuret ved opgang 13(skur 9a-13-15) 

16 A / B I Skuret ved gavlen af 16 B(skur 16 A-B) 
17 16 i den ene skur ved 18 A (skur 17-13).. 1 vær    

4 i det andet skur ved 18 A (skur 18A -17) …17.st.1 og 17.st.6 

8 i skuret ved 16 B (skur 16A-B) 17.1.1  17.1.6  17.2.1  17.2.6 

4 i skuret der hedder BV (ligger mellem 18 og 19)…17.3.1 og 17.3.6 

18A 36 i skuret foran 18 A (skur 18A-17)… 

8 i skuret ved 18B/19 (skur 18A-19)… 4 stk 2 vær…   
nemlig 18 A 3 2, 18A 3 3,  18A 3 6, 18A 3 7 

18B 18B-skuret 

18C 18C-skuret 

19 28 i skuret ved 18B/19 (skur 18A-19)… 

 

OBS VIGTIGT: 

Stil gerne din cykel i cykelskuret eller cykel-P-pladserne. Hvis du stiller din cykel på stierne 

eller op ad hækkene, så står den i vejen. 

Når det er vinter, skal snekosten kunne komme rundt. Vær obs. på dette. 

  



Side 5 af 10 
 

Fraflytning 

Det er vigtigt, at der aftales et udflytningssyn med mig senest 3 dage før selve flyttedagen. 

Flyttedagen er 7 HVERDAGE før den dag, du har opsagt lejligheden til (d. 1. eller 15. i en måned). 

(Vigtigt at understrege: Weekender og helligdage tæller altså ikke med i de 7 dage nævnt ovenfor). 

 

Typiske fejl ved fraflytningssyn: 

Som en lille rettesnor er her nogle af de typiske fejl/mangler som typisk ses ved et syn. 

Udover at der skal være rent i hele lejligheden, så er følgende en god ide at: 

1. Hive komfuret ud og gøre rent på siderne og på bagsiden (der sidder en 

tippesikring inde bag ovnskuffen (se Varmemesterens FAQ på 

www.daniakollegiet.dk for mere info). Inde i ovnen skal der naturligvis også 

være rent og fri for belægninger på ovnsider og på ovnpladerne. Kontakt 

varmemesteren for tricks til dette rengøringsarbejde, hvis du er i tvivl om 

hvordan det gøres eller hvis det du gør ikke virker. Det er vigtigt at understrege 

at både ovn og plader skal være helt rene for fastbrændtheder. 

2. Huske at rengøre emhætten; filtrene skal være, så man kan se igennem dem. 

3. Gøre alle indvendige dele i køleskabet rent ved at tage dem ud, vaske og 

rengøre dem i vasken (husk der skal være en æggeholder og en isbakke til 

stede – dette gælder dog ikke opgang 15, 17 og 19). 

4. Gøre brusekabinen ren for kalk. Forhænget vil givetvis også trænge til en vask.  

5. Gøre vandhaner ren for kalk.  

6. Rengøre toilettet. Der må ikke være kalkbelægninger nede i kummen.  

7. Tørre fodlister, dørkarme (også ovenpå) og dørsider af med en opvreden klud.  

8. Tørre stikkontakter og håndtag af med en opvreden klud.  

9. Vaske gulve som noget af det sidste.  

10. Køleskabet skal være afrimet og slukket.  

Lejligheden skal være tom når den synes, og man skal aflevere nøglerne, mappen og 

vaskekortet, hvilket bedes være klar.  

Forældre, familie eller andre bedes være ude af lejligheden under synet.  

Synet er mellem lejer og varmemester. 

 

Affald og storskrald bedes du putte de rigtige steder hen – også selvom du skal flytte.  

Mange der flytter sætter sorte sække ved storskrald, men det er forbudt, og de bliver ikke 
fjernet.  

Læs opslag ved storskraldsstedet om hvordan og hvorledes du kommer af med dit affald. 

http://www.daniakollegiet.dk/
http://www.daniakollegiet.dk/
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Bortskaffelse af skrald og affald 

 

For alt affald gælder det, at det ikke skal stilles på jorden. Brug vores affaldssystem.  

 

Normalt affald    

 Normalt affald samles i poser som lukkes med knude.  

 Organisk affald fra madlavning er at betegne som normalt affald  

 Det er vigtigt at poserne lukkes idet at dyr (rotter og måger) ikke kan komme til affaldet, hvis 

der er knude på.  

 Fyld kun skraldespanden til kanten. Find en anden skraldespand, hvis der ikke kan være mere 

i den, du først gik hen til.  

 

Papir og pap 

 Der er en affaldscontainer til papir såsom aviser, reklamer mv., hvilket bliver genbrugt.  

 Den store grønne affaldscontainer er til pap. 

 

Glas og flasker    

 Glas og flasker afleveres til genbrug i glascontaineren, der er opstillet ved bygning 16A+B.  

 

Miljøfarligt affald  

 Batterier, lysstofrør, sparepærer afleveres i den hvide kasse i vaskerummene  

 Spraydåser, elektriske apparater, deodoranter, ovnrens, maling, olierester, medicinrester, 

o.lign. affald er miljøfarligt affald, og skal ikke smides ud sammen med det normale affald. 

Miljøfarligt affald ved Varmemesteren hvor skal hen, så er der tvivlsspørgsmål, så kontakt ham.  

 

Storskrald (affald der fylder meget) 

 Se vejledning for storskrald ved storskraldspladsen. 

 OBS: Pap, løst affald og affald i papkasser, bæreposer og sorte sække tages IKKE med fra 

storskraldspladsen, så lad vær med at sæt/læg det dér! 
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Cykel-, MC- og barnevognsparkering 

Alle lejligheder på Dania har en markeret cykel-parkeringsplads. Se i oversigt hvor din/jeres plads er. 

Cykelparkering er forbudt på stier og uden for cykelskure og cykelstativer. Den primære grund hertil 

er, at jeg skal kunne komme rundt med min traktor og at andre også skal kunne komme forbi. 

MC: kontakt mig. 

Barnevogn: kontakt mig. 

Både MC og barnevogne kan komme under tag og i aflåst skur. 

Parkering for biler 

Vi har mange p-pladser. Ved indkørslen mod Finlandsgade, står der ”P-kontrol”. Det er ikke helt 

sandt og er kun sat op for at få dem, der skal i Storcenter Nord, til at finde et andet sted at parkere. 

Brug vores P båse. 
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Særlig info til lejlighed 9A og opgang 15, 17 og 19 

Ringeklokken kan indstilles i lyden. Se vejledning under på næste side. 

Badeværelset: der ligger en vandalarm inden i stålskabet. Den virker på samme måde som en 
røgalarm, og kan bippe når den mangler strøm. Du får et nyt batteri ved mig i bytte for det gamle.  

Hvis den bipper meget er der en utæthed i et rør, åben skabet og se hvad det er og tilkald hjælp 
derefter. Forsøg gerne at begrænse skaden. 

Svalegangen, og det der svarer til det i stueetagen, er ikke til opbevaring, store møbler eller til 
cykelparkering; gangene er flugtveje i tilfælde af brand og må derfor ikke spærres på nogen måde. 

Der må ikke stå ting der kan spærre for en flugt ved en evt. brand.  

Der må endvidere ikke grilles eller tørres tøj på svalegangen.  

 

Rengøring (opgang 9A, 15, 17 og 19) 

Svalegang og trappe opgang samt sti foran hoveddøren (kommer an på hvor man bor): 

Hver beboer har ansvaret for at holde det stykke gang foran hoveddøren og lejligheden rent og 
pænt. Svalegangen skal fejes med jævne mellemrum. Rengøring af: 

 Døre, indvendigt træværk, radiatorer og ruder: Kan ske med universelt 
rengøringsmiddel 

 Vægge: tåler meget let rengøring, med forsigtighed, så tapetet ikke 
opfugtes, hvorved malingen ødelægges. 

 Trægulv: fejes og tørres over med en fugtig klud opvreden i brun sæbevand eller 
sæbespånevand. Hæld aldrig vand direkte på gulvet. 

 Gulv på badeværelse: Alm. rengøringsmiddel kan bruges, men helst brun sæbe eller 
sæbespåner, da disse efterlader en beskyttende hinde på overfladen. 

Brug aldrig soda, lud, skurepulver eller ståluld. 

Terpentin eller rensebenzin kan bruges til at fjerne mærker efter gummisko. 
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Info til alle opgange vedr. rengøring (gælder dog ikke 15,17 og 19) 

Rengøring er beskrevet på indersiden af navneskiltet. Husk at følge det der står, og tal sammen 

om det i opgangen. Et par gange om året vil der være kontrol, og hvis rengøringen ikke er udført, 

vil den blive udført for opganges regning. 

Ruden ved siden af døren skal også huskes. 

Hold opgangen pæn og rydelig. 

Rengøring af: 

 Døre, indvendigt træværk, radiator og ruder: kan ske med et universalt 

rengøringsmiddel 

 Vægge: tåler meget let rengøring, med forsigtighed, så tapetet ikke opfugtes, hvorved 

malingen ødelægges. 

 Gulve: Støvsuges/fejes og tørres over med en fugtig klud opvreden i brun sæbevand eller 

sæbespånevand. Hæld aldrig vand direkte på gulvet. 

 Gulv på badeværelse: Alm. rengøringsmiddel kan bruges, men helst brun sæbe eller 

sæbespåner da disse efterlader en beskyttende hinde på overfladen. 

Brug aldrig soda, lud, skurrepulver eller ståluld. 

Terpentin eller rensebenzin kan bruges til at fjerne mærker efter gummisko. 

Ringeklokken kører på fælles transformer, så der skal ikke skiftes batterier.  

Opbevaring af store ting i opgangen er forbudt (brandmyndigheders krav). 


