
Husregler for Kollektivet Gustav (anno Januar 2018)

Dette er det vi ønsker og forventer os af dig hvis du flytter ind i Gustav.
Overordnet skal du være tolerant, social og have et ØNSKE (og overskud) til at
deltage i hverdagen i kollektivet Gustav.

Rengøring:
 For at holde vores hjem hyggeligt i hverdagen, forsøger vi at leve efter

parolen: Man rydder op efter sig selv og lidt mere.
(så er der jo plads til at man glemmer lidt en gang i mellem)

 Vi har delt huset op i seks områder, som vi har i en måned af gange.
 Området skal rengøres ca 1 gang om ugen.
 Derudover har man en lille fast ting man sørger for er i orden året igennem.

Madlavning:
 5 gange om måneden, laver man mad til sig selv, ens medbeboere og evt. gæster.

◦ Der er ikke faste maddage, men man skriver sig på når det passer en.
◦ Man skriver sig til og fra om man spiser med eller ej, på madordnings

listen.
 All mad er fælles (med mindre man skriver navn på.)
 Vi betaler 1350,- om mnd. for mad og tilstræber at købe kvalitets mad, gerne 

økologisk.

Arbejdsdage:
 4 gange om året, sætter man ca. 6 timer af (lørdage el søndage), til 

vedligeholdelse, hovedrengøring og istandsættelse af huset. Vi gør gerne dette til 
en hygge dag ved at man spiser morgenmad og frokost sammen. 

 Hvis vi bliver enige om at der er noget større der skal ordnes sætter vi gerne en hel 
weekend af til det :D

Socialdag:
 2 gange om året, samles vi, til at lave noget ud af huset(nogle gange strækker det 

sig over to dage ;) ). Hvad dette er, er noget man går rundt taler om eller gætter på 
 men det er gerne to der planlægger hvad der skal ske og det kan nogle gange 

holdes som en overraskelse for de 4 andre  når dagen oprinder.

Husmøder:
 1 gang om måneden,

◦ Hvor man taler om dagligdagen, økonomien, hvordan vi har det og nye 
tiltag/anskaffelser.

◦ Før mødet spiser vi sammen som regel sammen og vis det er tid til det efter 
mødet hygger os gerne med et spil el.

Fødselsdage:
 Syv gange om året står du op tidligt for at gøre den ottendes fødselsdag til noget 

særligt, man tager gerne til bageren, dækker pænt op og nogen har købt en 
gave...Hvorpå man vækkes på sengen.

 Den ottende gang er det selvfølgelig en selv der den heldige :-D

Rygning:
 Ingen rygning indenfor. (men vi har jo masser af plads udenfor)


