Grønjordskollegiet
Et godt sted at bo

Dit hjem, dit frirum

Du er ung, under uddannelse og er lige flyttet hjemmefra. Du
har besluttet dig for, at Grønjordskollegiet skal være dit hjem,
din base, dit frirum, sammen med 1.000 andre unge, der som
dig er under uddannelse.

Stort kollegie med plads til mange

Grønjordskollegiet består af fem blokke med i alt 840 enkeltværelser og 80 dobbeltværelser. I fælleshuset fra 2006 har vi
samlet det store udbud af aktiviteter, kollegiet råder over. En
del af beboerne er udenlandske studerende.

Tæt på storbyens puls

Grønjordskollegiet ligger godt placeret i forhold til naturen og
storbyens puls. Blokkene ligger tæt på Amager Fælled og i kort
gåafstand til DR Byens metrostation, hvorfra du kan tage ind til
det centrale København.

Fritiden

Meget af tiden for beboerne går med at studere, men der er
naturligvis tidspunkter, hvor der er brug for at lave andre ting.
Vi tilbyder et hav af muligheder for at udfolde sig uden for
skema og pensum. Blandt andet har vi et motionsrum, trykkeri,
”Hatten” (bar og diskotek), læsegrupper, leje af festlokale, leje
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 opmærksomme på kollegiets energiforbrug.
I 2015 fik vi solceller på blokkenes tage. Det betød en årlig
besparelse på ca. 500.000 kr. Året forinden skiftede vi alle
kollegiets radiatorer, og der blev monteret termostater. Der
blev ligeledes etableret automatisk varmestyring. Vi arbejder
løbende på at udvikle vores grønne profil og planlægger en
større renovering, hvor alle vinduer udskiftes, og der etableres
klimaskærme på alle blokkene.

Med GoZee-appen bliver brochuren levende
GoZee: Sådan kommer du i gang på
30 sekunder
1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store
eller Google Play, og download appen på
din smartphone eller tablet.
2. Åbn appen, og brug den på sider med
GoZee-ikonet.
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Røgfrit kollegie

Grønjordskollegiet blev røgfrit pr. 1. august 2018, og derfor
må der ikke ryges på hverken værelser eller i fællesområderne.
Rygning skal foregå udendørs.

Affald – et fælles ansvar

Alle beboere har et medansvar for at sortere affaldet. Ved blok
4 og bag blok 2 er der storskraldscontainer og mindre containere til pap og papir, samt flaskecontainer. Husk, at der ikke
må komme husholdningsaffald i storskraldscontainerne.
Der er meget andet at sige om Grønjordskollegiet. Dette var
noget af det vigtigste – resten skal du nok finde ud af. Og husk,
du er altid velkommen til at spørge os – vi er til for dig!

Velkommen til Grønjordskollegiet!

Grønjordskollegiet er en selvejende
institution, der består af:
Bestyrelsen: Øverste myndighed
bestående af seks medlemmer, hvoraf
to er politisk udpeget, to fra højere
uddannelsesinstitutioner, og to er medlemmer fra beboerrådet.
Beboerrådet: Varetager beboernes
interesser. Består af fem medlemmer og
vælges for to år ad gangen.
Administrationen: Ledes af en inspektør. Dertil er yderligere tilknyttet en
forretningsfører, en revisor m.m.
Kollegianerforeningen: Står for driften af kollegiets fællesfaciliteter.

TORKIL LAURSEN A/S
Rådgivende Ingeniørfirma F.R.I.

Bærende konstruktioner - VVS- og El-installationer - Indeklima
Skoler – Institutioner – Boliger – Idrætshaller – Svømmehaller – Erhverv – Medicinalindustri
Nybyggeri – Bygningsrenovering – Energirenovering – Skimmelrenovering
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35 39 51 33 – Bestil en “el-mand”
• El-installationseftersyn
• El-renovering

www.gartnergottlieb.dk

• Erhverv og privat
• Døgnvagt

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

Kirkebjerg Parkvej 12 • 2605 Brøndby • Tlf: 7025 1885 • www.envac.dk

