
 
 

Trivselregler gällande hyreskontraktet för elevboendet Röjsmon läsåret 

2019/2020 
 

Det är omöjligt att få med allt i ett ”regelverk” för att man ska trivas i sitt boende. 

Genom erfarenhet under åren vet elevboendevärdarna att det behövs många exempel på 

vad som är viktigt att veta, detta dokument är på inga som helst vis fulländat, det fattas 

säkert någonting som kan bli en diskussion om det uppstår. Vi vill dock att ni som elever 

och föräldrar skall få ett hum om vad som gäller på Röjsmon. 

 

*Vi visar hänsyn och respekt för varandra genom att inte störa eller förstöra. 

*Vi är aktsamma om varandra och vår miljö 

*Vi använder ett vårdat språk och trevlig attityd. 

*Du ansvarar själv för dig själv och dina handlingar. 

*Du håller ordning på dina egna saker och ser till att de förvaras på anvisat plats. 

 

I din hyra ingår 

- Ett rum möblerat med säng och skrivbord, tillgång till gemensamt kök, tvättstuga, toalett och 

dusch. Toalettpapper, diskmedel, glödlampor och städutrustning ingår i hyran. 

- Telias basutbud som finns i varje tv-uttag (ej Internet, det tillhandahåller man själv) 

- Tillgång/tillsyn av elevboendevärdar som arbetar vardagar enligt schema. 

- Frukost som serveras på elevboendet alla skoldagar (ingen frukost helgdagar, klämdagar, 

studiedagar osv.) 

 

Elevrum 

- Varje elev är ansvarig för inventarier i det egna rummet och i de gemensamma 

utrymmena. Om något går sönder anmäler du detta till boendevärdarna. 

- Du är ersättningsskyldig för skadegörelse på inventarier och byggnader. 

- Möbler får inte flyttas mellan rummen 

- Varje elev ansvarar för sina personliga tillhörigheter 

- Eleven ansvarar för att rummet hålls rent och snyggt 

- Rummet får ej prydas med stötande/kränkande bilder eller texter 

- Vid behov har boendevärdarna rätt att kräva städning av elevens rum 

- Eleven får inte göra några ändringar på rummet 

- Det är inte tillåtet att använda levande ljus på boendet 

- Det är inte tillåtet att använda vattenkokare, doppvärmare eller brödrost på rummet 

- Varje elev ansvarar för att rummet hålls låst då eleven inte vistas i rummet 

- Inga husdjur tillåtna på boendet 

- Borttappade nycklar debiteras med 200:-/styck 

- Alla har olika behov på sömn och tystnad. Därför är det viktigt att anpassa 

ljudvolymen så du inte stör andra elever. Ljudnivå på tv, dator, musik och social 

samvaro ska alltid anpassas så det inte stör övriga boende. Det innebär tystnad mellan 

22.30-07.00. 

- Vid flytt är du ansvarig för att lämna rummet i det skick som det befann sig i när du 

flyttade in. Boendevärdarna tillhandahåller en städlista som underlättar för dig vid 

utflyttning. 

 

 

 

 



Entréer 

- Då många personer rör sig in och ut ur huset varje dag är det viktigt att du tar av dig 

skorna vid entrén, alternativt sätter på skohyllan när du går in. 

- Använd skohyllorna, för att slippa snubbla vid en evakuering. Max 2 par skor/elev får 

finnas där 

 

Försäkring 

- Röjsmohallen har ingen försäkring för stölder i det enskilda rummet. Se över det egna 

försäkringsskyddet. 

 

Gemensamma utrymmen  

Det är viktigt att hålla ordning i våra gemensamma utrymmen som kök, korridorer, tv-rum, 

tvättstuga och entéer. 

 

Gäster 

- Kamrater får vara på boendet till klockan 22.00 vardagar/söndagar och till klockan 

23.00 på fredag/lördag  

- Boende ansvarar för att sina kompisar följer de regler som finns på elevboendet 

- Föräldrar är alltid välkomna att besöka oss och kan då få bo väldigt förmånligt på 

Röjsmons vandrarhem. 

 

Korridorer 

- Pga. Säkerhetsskäl/brandrisk får inga saker finnas i korridorer eller entréerna. Alla 

personliga saker skall förvaras på anvisad plats. 

 

Köket 

- I köket finns 4 st spisar/ugnar, 4 st diskhoar, ett kylskåp och en frys. 

- Varje elev håller eget porslin och övriga kökstillbehör samt ansvar för detta hålls rent. 

- Eleven diskar, torkar sin disk och plockar bort efter varje måltid/fika. De 

gemensamma köken städas av var och en sedan man använt köket. 

- Soporna sorteras efter de sorteringskärl som finns i köken. Eleverna bär själva ut 

soporna till tunnorna ute vid soprummet när påsen/påsarna är fulla. 

- Köket är öppet till kl. 22.00 

 

 

Omklädningsrum/duschrum i källarplanet 

- efter utomhusträning används alltid källaringången där det utomhus finns en slang att 

ev. spola av smutsiga skor. 

All utrustning skall förvaras i skåpen. Efter träning skall skåpen hållas låst och inga kläder 

eller skor etc. får finnas kvar på bänkar eller på golvet, gäller även i torkrummet. 

Elevboendet ansvarar inte för kläder, skor eller andra saker som förvaras i 

omklädningsrummen. 

 

Skollov 

- Elevboendet är stängt under alla skollov, höst- jul/nyår-, sport- och påsklov. Hemresa 

sker senast fredagkväll och inför påsklovet på skärtorsdagen. 

 

Tvättstuga 

- alla elever tvättar själv sina kläder. Följ anvisningarna eller fråga boendevärdarna om 

hjälp om du inte förstår. Efter tvättpass städar var och en efter sig själv och tar bort 

sina kläder. 

- Torktumlarna och torkskåpen är endast till för rena kläder. 

 



 

 

Ytterdörrar 

- Ytterdörren är låst 22:00-07:00 

- Ett tidlås sköter låsningen av dörrar. För att minska risken för inbrott och objudna 

gäster får ingen dörr ”ställas upp” under låsningstiden. 

- Märker du att en dörr krånglar anmäler du detta till boendevärdarna. 

 

Alkohol och droger 

- På elevboendet råder det nolltolerans vad gäller alkohol, narkotika, droger och tobak. 

Vilket betyder att alkohol, tobak eller andra droger inte får finnas på elevboendet. Ingen får 

heller vara alkohol- eller drogpåverkad på elevboendet. Vid misstanke om förekomst av 

alkohol och/eller droger har personalen rätt att göra en visitation av rummet/rummen. Alla 

överträdelser gällande alkohol och droger betraktas som allvarlig.  

-     Elev som bryter mot alkohol/drog reglerna ges först möjlighet att själv ringa sina 

föräldrar och berätta om det som inträffat. Därefter återkopplar föräldrarna till 

elevboendevärdarna. 

- Rökning är inte tillåtet inom elevboendet, varken inomhus eller utomhus. 

Gäller även e-cigaretter. 

 

Brandföreskrifter 

Brandlarm är installerat på elevboendet, detta är direktkopplat till 112. Det finns även 

brandvarnare i varje rum. 

Vid matlagning och användning av brödrost, micro eller annat som kan orsaka rökutveckling 

måste man vara försiktig. Fläkten måste användas och dörren till korridoren måste också vara 

stängd. 

Det är inte tillåtet att använda vattenkokare, brödrost eller kaffebryggare på rummet. 

Brandföreskrifterna säger att inga kläder, skor, skidor, cyklar m.m får finnas i korridorer eller 

trapphus. Inte häller soppåsar eller dylikt. 

 

Regelbrott 

Om elevboendets trivselregler inte följs så blir föräldrar/vårdnadshavare kontaktade. 

 

Om ovanstående inte efterföljs kommer eleven avstängas från elevboendet. 

 

Vi har läst igenom dessa trivselregler och förstår dess innebörd. Detta har vi gjort 

tillsammans och därmed accepterar vi trivselreglerna utan undantag. 

 

 

_______________________________________ 

Ort och datum 

 

 

 

____________________________________        ___________________________________ 

Elevens namnteckning   vårdnadshavares namntäckning 

 

 

 


