
 

 

 

19/04-2019 

 

Vedr. udlejning af kollegieværelser til TRYG-livreddere på ESAA-kollegiet 2019 

 
VÆRELSER  

Værelserne er ud over det faste inventar (seng, skabe, skrivebord) udstyret med dyne og pude - 

men ikke sengetøj (lagen, pude- og dynebetræk), som lejerne selv skal medbringe. 

Værelserne forventes rengjort efter brug af den enkelte livredder!  

Støvsuger er at finde i tørrerum ved hovedtrappen på 1 og 2. sal 

 

HUSK AT DER IKKE MÅ RYGES ELLER DRIKKES ALKOHOL PÅ ESAA KOLLEGIET! 

 

 

KØKKEN Kollegiekøkkenet er i stueetagen. Et køleskab er reserveret til livredderne. Bemærk at jeres  

værelsesnøgle desuden passer til et aflåst opbevaringsskab i køkkenet. I køkkenskabene er der  

adgang til fælles service, gryder, pander osv.  

 

Det forventes at livredderne i fuldt omfang deltager i rengøringen  

af kollegiekøkkenet! 

  

VASKERUM Vaskerummet er på 1.sal med adgang via dør på trappeopgangen. 

Vaskerummet kan benyttes fra kl. 13.00 til kl. 24.00. Tøjet skal fjernes efter færdig vask og kan hænges op i  

Tørrerummene. 

 

NØGLER OG KODER Værelsesnøgler til værelserne findes i nøgleboksen (Kode: 3441B) fra fredag d. 

31.05 kl. 10.00. Husk at placere nøglerne i boksen ved skift til nye livreddere.  

 

Værelsesnøglerne giver også adgang til depot, køkken og vaskerum. Det er ikke muligt at skaffe 

nye nøgler hen over sommeren, så pas godt på dem! 
 

WIFI-kode: esaa2018esaa 

 

Nøglen til porten ved Århus Cykelbane er placeret i nøgleboksen 

Nøglen anvendes i forbindelse med ind- og udkørsel af bil og bådtrailer på cykelbanen. 

Obs: Udover nøglen skal følgende kode også bruges: 2920 

Se kort på næste side - bilen skal parkeres i område 1 gennem port til område 1.  

Særlig obs. d. 08/06 og d. 29/06, hvor bilen skal parkeres i område 2 gennem port til område 2.  

 

KONTAKTPERSONER 
ESAA Kollegiet 

 

Uge: Navn: Mob: Uge: Navn: Mob: 

22 Thomas 22445569 29 Carsten 24279588 

23 Thomas 22445569 30 Thomas 22445569 

24 Thomas 22445569 31 Thomas 22445569 

25 Steffen 51575020 32 Thomas 22445569 

26 Steffen 51575020 33 Steffen 51575020 

27 Steffen 51575020 34 Steffen 51575020 

28 Carsten 24279588 35 Steffen 51575020 

 

Ceres Park Pedelvagt, 20413088 (Kun nødopkald!)  



 

 

 

 


