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Grønjordskollegiet – dit hjem, dit frirum
Du er lige flyttet hjemmefra – hvad end din baggrund er, så er du ung, under uddannelse og har
besluttet dig at have Grønjordskollegiet som dit fælles omdrejningspunkt sammen med 1000 andre unge. Et stort kollegium, der er centrum for en masse unges liv over en kortere eller længere
periode.

Plads til mange
Kollegiet består af 5 blokke med i alt 840 enkeltværelser og 80 dobbeltværelser. Fælleshuset
fra 2006 samler det store udbud af aktiviteter, kollegiet råder over. En del af beboerne kommer
fra udlandet og bor på kollegiet, mens de studerer. Alle, der bor her, finder hurtigt ud af, at
Grønjordskollegiet er det bedste sted at være, hvis man både vil have grønne områder og hurtigt
kunne komme ind til centrum.

Når du ikke studerer
Der findes et hav af muligheder for at udfolde sig uden for skema og pensum. Man kan selvfølgelig også drage nytte af sine nye kammerater, når det gælder studierne. Hvad end dine behov og
dit temperament er, så er her noget af det, vi tilbyder: Motionsrum, trykkeri, ”Hatten” – bar og
diskotek – læsegrupper, udlejning af festlokale, udlejning af gæsteværelse til familie m.m., badminton, basketball, fodbold, bordtennis, beachvolley, svømning, musikøvelokaler og meget mere.

Grøn profil
Grønjordskollegiet vil meget gerne profilere sig som et grønt kollegie, hvor vi er meget opmærksomme på kollegiets energiforbrug.
I 2015 fik Grønjordskollegiet solceller på tagene af kollegiets 5 blokke. Den årlige besparelse
beløber sig cirka til kr. 500.000.
Alle kollegiets radiatorer blev skiftet i 2014, og der blev monteret termostater. Der blev ligeledes
etableret automatisk varmestyring.

Affald – et fælles ansvar
I 2008 blev etableret et centralsugningsanlæg til husholdningsaffaldet. Anlægget fungerer ved, at
det affald, du kommer i skakten – der findes på hver etage – bliver suget over til en stor container, der er placeret mellem blok 3 og blok 6. Denne anordning betyder et bedre arbejdsmiljø for
ejendomsfunktionærerne, som ikke skal slæbe tungt affald fra kældrene og op på terræn-niveau.
Ved blok 4 og bag blok 2 findes der storskraldscontainer og mindre containere til pap og papir,
samt flaskecontainer. Vi ser frem til, at du hjælper med at sortere dit affald. Husk, at der ikke må
komme husholdningsaffald i storskraldscontainerne.

Nøgler
Nøgler til de forskellige aktiviteter kan du købe på administrationskontoret. Du skal lægge et
depositum for de nøgler, du ønsker at have.
Der er meget andet at sige om Grønjordskollegiet. Dette var noget af det vigtigste – resten finder
du ud af!
Velkommen.

Sådan er vi organiseret
Grønjordskollegiet er en selvejende institution, der består af:
Bestyrelsen – den øverste myndighed: 6 medlemmer, hvor de 2 er politisk udpeget, 2 fra højere
uddannelsesinstitutioner og 2 medlemmer fra beboerrådet.
Beboerrådet – varetager beboernes interesser. Består af 5 medlemmer. Vælges for 2 år ad gangen.
Administrationen – ledes af en inspektør, samt tilknyttet en advokat og en revisor m.m.
Kollegianerforeningen – står for driften af kollegiets fællesfaciliteter.
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Grønjordsvej
2300 København S
E-mail / adm@gjk.dk
Telefon / 3255 6565
Web / www.gjk.dk
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Scan QR-koden, og kom
direkte til vores hjemmeside.
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35 39 51 33 – Bestil en “el-mand”
TØMMERUP STATIONSVEJ 9 ∙ 2770 KASTRUP ∙ TLF. 32 51 12 26
E-MAIL: JENS@KONGESKOV.DK ∙ WWW.KONGESKOV.DK
CVR-NR. 77 96 80 16 ∙ FAX 32 51 26 39

• Erhverv og privat
• Døgnvagt

AUT. EL-INSTALLATØR • H. C. ØRSTEDS VEJ 55
1879 FREDERIKSBERG • TLF. 35 39 51 33 • WWW.FREDERIKSBERG-EL.DK

Hvad kan vi gøre for dig som ung?
Sydbank 18/29 – et særligt tilbud til dig,
der er mellem 18 og 29
Med Sydbank 18/29 får du mange fordele, der gør
det nemmere, mere personligt og lidt sjovere at
være ung.

16821.0616

Amagerbrogade 69 · 2300 København S · tlf. 74 37 68 00
Kgs. Nytorv 30 · 1050 København K · tlf. 74 37 78 00
sydbank.dk/1829

Du får din egen personlige bankrådgiver, adgang til
digitale selvbetjeningsløsninger og en lang række
gratis produkter og services målrettet dig, som er ung.
Snak med os om dine muligheder med Sydbank
18/29 eller se mere på sydbank.dk/1829

11686 • www.jsdanmark.dk

Aut. gas- & vandmester

• El-installationseftersyn
• El-renovering

