
 

 

Turun Ylioppilaskyläsäätiö 

0142348-6 
www.tys.fi 

Studentbystiftelsen i Åbo 

+358 2 275 0200  
förnamn.efternamn@tys.fi 

Turku Student Village Foundation 

Inspektorsgatan 12 A,  
20540 Åbo 

 
 
Ordningsregler för det gemensamma utrymmet Tyyssija 
 
När användaren får rätt att använda det gemensamma utrymmet i Tyyssija förbinder 
sig hen att följa nedanstående villkor: 
 
Utrymmets användare 
 

● Utrymmet är avsett för hyresgästerna i Studentbyn öst och väst, Aitiopaikka, 
Nummenranta, Ikituuri och Tyyssija. 

● Även hyresgästkommittéerna kan använda utrymmet och är tillåtet att ordna 
evenemang i utrymmet samtidigt som utrymmet är till alla hyresgästers 
förfogande. 

 
Kontroll av tillträde till utrymmet 
 

● Under de tider utrymmet är öppet för gemensamt bruk kommer man in i 
utrymmet med hjälp av en personlig dörrkod. 

○ Användaren får inte med sin kod släppa in andra personer i utrymmet 
○ Dörrkoden är att jämställas med en nyckel och ska förvaras med särskild 

omsorg 
○ Koden är personlig och får inte under några som helst omständigheter 

lämnas över till en tredje part, tex. till ett matbud 
○ Koden slutar att fungera senast när hyresavtalet löper ut 
○ Den som använder utrymmet ser till att dörrarna till utrymmet är låsta 

och att låset eller dörren inte lämnas i sådan position att man utan kod 
eller nyckel kan komma in i utrymmet 

● Ifall hyresgästkommittéerna använder utrymmet för att ordna evenemang 
ansvarar arrangörerna för sina gäster och för upprätthållandet av en gästlista 
samt för kontroll av tillträde till utrymmet. 
 

Användningen av utrymmet  
 

● Utrymmet är öppet kl. 9.00–23.00. 
○ Utrymmet ska vara städat och tomt senast kl. 23.00 

● Den som använder utrymmet förbinder sig att följa de instruktioner och 
ordningsregler som vid varje given tidpunkt gäller i utrymmet. 

○ Alla som använder utrymmet förbinder sig att hålla utrymmet i prydligt 
skick och för själva ut sitt eget skräp 

○ Ta av dig uteskorna medan du vistas i utrymmet 
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○ Avfallet ska sorteras i de sorteringskärl som finns i utrymmet. Ifall 
sorteringskärlen är fulla ska man föra ut sitt skräp från utrymmet 

● Den som använder utrymmet ska inte med sitt beteende störa de övriga 
användarna eller hyresgästerna 

○ Det är förbjudet att röka i det gemensamma utrymmet samt i den 
omedelbara närheten av utrymmets ingångar eller luftintagsöppningar  

○ Djur är inte tillåtna i det gemensamma utrymmet, med undantag för 
ledarhundar 

○ När man lyssnar på musik, ser på film osv ska man se till att ljudvolymen 
inte stör hyresgästerna eller dem som vistas i utrymmet  

● Ifall den som använder utrymmet upprepade gånger eller på flagrant sätt 
bryter mot dessa regler kan hen fråntas rättigheten att använda utrymmet. 

● Den som använder utrymmet förbinder sig att ersätta eventuella materiella 
skador som hen har förorsakat. 

 
Ändringar i reglerna för utrymmet  
 

● Hyresgästerna kan via sin egen hyresgästkommitté föreslå ändringar i 
utrymmets ordningsregler. Ifall ditt bostadsobjekt inte har en aktiv 
hyresgästkommitté kan du ge ditt förslag till hyresgästkommittéernas 
delegation. 

● Hyresgästkommittéernas delegation gör vid behov ändringar i reglerna.  
 


