
 

 

Trivselsvilkår/husorden §123 

 gældende for 

Café, Værested og servicearealer 

Når flere færdes under samme tag, er det nødvendigt med 

nogle fælles trivselsvilkår, der sætter rammen for, hvad der er 

acceptabelt i Caféen, Værestedet og på fællesarealerne.  

Alle har ansvar for at udvise hensyn og sørge for, at der er en 

ordentlig tone hinanden imellem.  

Gæster er velkomne, hvis de efterlever trivselsvilkårene. 

Velkommen! 
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Misbrugspolitik:  

 Beboere / brugere som har et aktivt 

afhængighedsproblem vil blive 

tilbudt hjælp og støtte til at 

minimere eller stoppe misbruget 

bl.a. via samarbejde med 

Frontpersonalet ansat i huset samt 

via samarbejde med Center for rusmiddelbehandling i 

Ikast-Brande kommune. Det har som formål at sikre 

beboere / brugere et godt, trygt og sundt miljø.  

 Indtagelse af alkohol og andre rusmidler er ikke tilladt på 

fællesarealerne. 

 Lederen kan ved helt specielle lejligheder/ arrangementer 

give tilladelse til nydelse af alkohol i et mindre omfang. 

 Man må ikke inddrage andre i sit misbrug. Eks. at indbyde 

til misbrug i sin bolig, få bragt eller få andre til at bringe 

alkohol o. lign.  

 Det er ulovligt at indtage euforiserende stoffer på 

Socialpsykiatrisk Center Syd.  

I lovgivningen står der bl.a.: 
Typisk vil en lille mængde stof vurderes til eget forbrug, 

og man vil få en bødestraf, især hvis det er første gang, 

men besiddelse er ulovligt, også selv om der er tale om 

små mængder. 

 Personalet har pligt til at anmelde såfremt der foregår 

noget ulovligt f.eks. at man er i besiddelse af euforiserende 

stoffer, kørsel i påvirket tilstand etc. 

 Socialpsykiatrisk Center Syd stiller ikke krav om at 

beboere / brugere ikke har misbrugsproblematikker, men 

det er personalets opgave at have fokus på de mål, vi er 

bestilt til af myndighed, i forhold til den enkelte beboer / 

brugers udvikling. 

 Man må ikke have en adfærd, som andre føler sig generet 

eller provokeret af. 

http://www.google.dk/imgres?q=alkohol&hl=da&gbv=2&biw=1280&bih=827&tbm=isch&tbnid=biGqzCJK5ZwCOM:&imgrefurl=http://alkohol-forbrug.dk/alkoholdemens-alt-om-alkoholdemens&docid=Ke8Rs4tzhEk2ZM&imgurl=http://alkohol-forbrug.dk/wp-content/uploads/2011/05/alkoholdemens-med-mand.jpg&w=376&h=313&ei=wuDdTpPpCobOswae38HSCA&zoom=1
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Rygepolitik:  

Der tages udgangspunkt i Ikast–Brande 

kommunes rygepolitik, der som 

udgangspunkt vil sikre, at ingen mod deres 

vilje udsættes for røg. 

Det betyder at: 

 Der må ikke ryges på fælles og servicearealerne. 

 Der må heller ikke anvendes E - cigaret. 

 Det er tilladt at ryge udendørs, askebægrene SKAL 

anvendes. 

Trivselsvilkår og fælles ansvar: 

 Når en beboer / bruger over en længere periode er 

grænseoverskridende i adfærd overfor andre beboere / 

brugere, kan ledelsen udstikke rammer fx som at give 

karantæne i en periode. Grænseoverskridende adfærd kan 

fx være at kalde andre skældsord / racist, råbe af andre 

eller berøre / daske til andre. 

 Vær opmærksom på at slukke både levende og elektriske 

lys, fjernsyn, radio, kogeplader, elkedel osv. når du 

forlader et rum. 

 Al lån, handel og bytte beboere / brugere imellem er på 

eget ansvar.  

 Af hensyn til egen og andres nattesøvn skal fællesarealerne 

forlades inden kl. 23.00. Cafeen kan holdes længere åben, 

såfremt der er behov for at se en film færdig. I weekenden 

er der mulighed for at holde cafeen åben til kl. 24.00 i 

forbindelse med socialt samvær. Efter kl 16:00 passes 

cafeen af frivillige i den omfang det er muligt, personalet 

er i cafeen hvis det er muligt, i nødsituationer kan cafeen 

låses, køkkenet låses kl 21:00 
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 Lydstyrke på radio/tv skal tilpasses, så ingen føler sig 

generet heraf. Flertallet bestemmer om radio/tv skal være 

tændt. 

 Man må gerne medbringe og anvende sin bærbare pc / 

tablet, men lyden skal være slået fra. 

 Der henstilles til at mobiltelefoner er på lydløs, og at man 

går væk fra fællesskabet, hvis man vil tale i telefon. 

 Der tages eller deles ikke billeder / video af andre personer 

uden deres samtykke. 

 Man må tage sit husdyr med på fællesarealerne, såfremt 

den er omgængelig og ikke er til gene for andre, dog ikke i 

cafeen. 

 Man er ansvarlig for at rydde op efter sig, inden man 

forlader et lokale på fællesarealerne. 

 Fællesarealerne tilknyttet boafsnittene er forbeholdt 

beboerne. 

 

Lån af lokale til privat fødselsdag / fest. 
 Det er muligt at låne konferencen til fx fødselsdag. 

Indgangen i konferencen benyttes.  

 Rygepolitikken efterleves og lederen kan give tilladelse til, 

at der serveres alkohol i et mindre omfang.  

 Efterfølgende ryddes op i lokalet, borde / stole stilles på 

plads. Bordene tørres af og gulvet vaskes. Husk at lukke 

vinduer og låse døren. 

 

 

 

 

 

Revideret og godkendt i marts 2021 af brugerrådet og 

Socialpsykiatrisk Center Syd 


