
Ordningsföreskrifter och information 

Boende 

Rum på Kornhill är endast avsett för namngiven person på kontraktet. Övernattning får inte ske 

regelbundet och bör inte sträcka sig längre än en helg eller två nätter. Vid längre vistelser ska detta 

godkännas av hyresvärden. 

Den kristna profilen på Kornhill innebär att män och kvinnor inte delar rum såvida de inte är gifta 

med varandra. Vid besök av pojk- eller flickvän, eller andra kompisar av motsatt kön, hänvisas dessa 

att hyra gästrum för övernattning. 

Gästboende 

Hyresgäster på Kornhill kan hyra ett gästrum till sina besökande. 

För prisinformation och bokning kontakta administrationen. Eller info@kornhill.se 

Möbler 

Rummen hyrs ut omöblerade. Vid önskemål finns ett begränsat antal möbler för uthyrning. 

Gemensamma utrymmen 

De gemensamma utrymmena är avsedda för alla boende och kan inte bokas. Eftersom dessa 

utrymmen delas ska alla plocka undan efter sig och följa de städ- och ordningsregler, enligt 

städschema, som finns på anslag i respektive kök. Saker som går sönder eller försvinner ska meddelas 

till vaktmästeriet. Städning av gemensamma utrymmen är obligatoriskt för alla hyresgäster. De 

boende förväntas följa de städregler som finns. Misskötsel kan utgöra grund för uppsägning. 

Städrutiner och schema för detta finns att läsa i köket i respektive korridor. 

Tystnad 

Mellan 22.30 och 6.30 ska tystnad iakttas i korridorer och gemensamma utrymmen. Eventuell 

samvaro på rummen ska vara dämpad. Hög musik på rummen undanbedes. Hänsyn till varandra ska 

visas då alla inte har samma vanor och dygnsrytm. 

Tvätt 

Tvättstuga finns att boka i respektive korridor. Regler för tvätt finns uppsatta i respektive tvättstuga. 

Avfallshantering 

Avfall ska slängas i anvisade sopkärl för hårdplats, glas, brännbart, batterier och ljuskällor. 

Brand  

Samlingsplats vid brand är på övre parkering utanför Kornhill. För att underlätta för 

Räddningstjänstens insatser vid eventuell evakuering av lokalerna ska nattgäster som hyses i en 

hyresgästs rum anmälas till veckoansvarig i korridoren. 

Försäkring 

mailto:info@kornhill.se


Kornhills försäkring omfattar inte hyresgästens personliga egendom. Till detta bör en privat 

hemförsäkring tecknas. 

Post 

Post till hyresgäster läggs i respektive postfack vid entrén. Adressen är:  

Åldersstigen 7/11+ rums eller lägenhetsnummer 302 59 Halmstad 

Adressändring göres på www.adressandring.se och Skatteverket.  

Observera att även vid flytt inom Kornhill skall adressändring göras. 

Fastighetsbeteckning 

Volontären 2 

Administrationen:  

Kristian Berggren  Elizabeth Fredriksson 

kristian@kornhill.se elizabeth@kornhill.se 

0760144180  076 81 83 712 

Vaktmästare 

Tomas Nilsson 

tomas@kornhill.se 

035 14 41 85 eller 0760 14 41 85 

Värdinna 

Ingrid Pettersson 

ingrid@kornhill.se 

035 14 41 88 eller 0760 14 41 88 

Krisgrupp 

En kris kan vara när det föreligger hot mot liv och egendom eller när man mött en stark traumatisk 

situation som ger behov av samtal och närhet. En kris kan vi alla mötas av. Krisgruppen har 

tystnadsplikt. I krisgruppen ingår: 

Majvi Alkass  035 401 29, 070 316 74 91 majvi@kornhill.se 

Hans Lundaahl 070 941 55 41  hans.lundaahl@gmail.com 

Christina Björklund Karlsson 070 811 32 17 christin@bahnhof.se 

Tomas Nilsson  070 257 90 25  tomstonitoms@gmail.com 

Tomas Seidal  035 18 72 98, 070 733 25 60  ht.seidal@gmail.com 
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