
 

 
 
 
 
 
 Afdeling Carlshøj B 

 
 
 

Husorden for afdeling Carlshøj B 
 
 
I denne husorden står reglerne for, hvordan du skal forholde dig i og omkring din bolig. 
Reglerne skal medvirke til, at afdelingen bliver et godt sted at bo for både dig og afdelingens 
øvrige beboere. 

 

Du kan gøre din indflydelse gældende, hvis du mener, at nogle regler er uhensigtsmæssige eller 

ikke passer længere. Det gør du ved at stille forslag herom til det ordinære afdelingsmøde - det er 

beskrevet i Almenbos vedtægter, hvordan det foregår. 
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Feriefremleje, fremleje og delfremleje 

Det tidligere boligselskabs bestyrelse har på sit møde den 6. september 2017 besluttet ikke at tillade 
feriefremleje og nedenstående uddrag af ”Lov om leje af almene Boliger” omhandlende delfremleje 
og fremleje er derfor gældende: 

Kapitel 12  

Brugsrettens overgang til andre 

§ 64. Lejeren har ret til at fremleje højst halvdelen af boligens beboelsesrum til beboelse. Det 
samlede antal personer, der bor i boligen, må ikke overstige antallet af beboelsesrum. 

Stk. 2. Udlejeren skal modsætte sig fremlejeforholdet, hvis lejligheden vil blive beboet af flere end 
2 personer pr. beboelsesrum, jf. lov om midlertidig regulering af boligforholdene § 52 a, stk. 1. Und-
lader udlejeren dette, straffes udlejeren med bøde. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske per-
soner) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 1.-3. pkt. gælder alene i kommuner, hvor 
kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at lov om midlertidig regulering af boligforholdene 
§§ 52 a-c skal gælde og kun i de tilfælde, hvor udlejeren har meddelt kommunalbestyrelsen, at disse 
regler skal finde anvendelse i udlejerens ejendomme. 

§ 65. Lejeren har ret til at fremleje boligen i indtil 2 år, når lejerens fravær er midlertidigt og skyl-
des sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende. 

Stk. 2. Udlejeren kan modsætte sig fremlejeforholdet, når 

1) det samlede antal personer i boligen vil overstige antallet af beboelsesrum eller 

2) udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet. 

Stk. 3. Udlejeren skal modsætte sig fremlejeforholdet, hvis lejligheden vil blive beboet af flere end 
2 personer pr. beboelsesrum, jf. lov om midlertidig regulering af boligforholdene § 52 a, stk. 1. Und-
lader udlejeren dette, kan udlejeren straffes med bøde. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske 
personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 1.-3. pkt. gælder alene i kommuner, 
hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at lov om midlertidig regulering af boligforhol-
dene §§ 52 a-c skal gælde og kun i de tilfælde, hvor udlejeren har meddelt kommunalbestyrelsen, at 
disse regler skal finde anvendelse i udlejerens ejendomme. 

Stk.4. Hvis det skønnes rimeligt af hensyn til efterspørgslen, kan udlejer ved fremleje af almene ung-
domsboliger, almene ældreboliger og ustøttede almene plejeboliger stille krav om, at den pågæl-
dende bolig skal bebos af personer, som opfylder betingelserne for at komme i betragtning til en bo-
lig af den pågældende karakter. 

Stk. 5. Ved fremleje af en bolig i et bofællesskab skal den pågældende bolig efter fremlejeforhol-
dets etablering bebos af personer, som opfylder betingelserne for at komme i betragtning til en bolig 
af den pågældende karakter. 

Stk. 6. Senest 2 uger før lejeren indgår en fremlejeaftale, skal lejeren underrette udlejeren om 

1) årsagen til lejerens midlertidige fravær, 

2) hvem lejeren agter at fremleje til, herunder om den pågældende opfylder de i stk. 3 eller 4 
nævnte betingelser, hvis der er tale om en almen ungdomsbolig, en almen ældrebolig eller en bo-
lig i et bofællesskab, 

3) antallet af personer i boligen og 

4) den krævede lejes størrelse. 

Har udlejeren ikke modsat sig den pågældende fremlejeaftale senest 2 uger efter lejerens underret-
ning, kan lejeren indgå aftalen. 
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§ 66. Fremlejeaftaler skal indgås skriftligt, og lejeren skal inden fremlejeperiodens begyndelse give 
udlejeren kopi af fremlejeaftalen. 

Stk. 2. Lejeren kan ikke ved aftaler om fremleje betinge sig en højere leje, end lejeren selv betaler 
for boligen. Udlejeren kan modsætte sig fremlejeaftalen, hvis den aftalte leje overstiger dette beløb. 

§ 67. Lejeren er erstatningsansvarlig for skade, som ved uforsvarlig adfærd forvoldes af personer, 
der i kraft af reglerne i §§ 64 og 65 benytter det lejede. 

Stk. 2. Lejeren er over for udlejeren ansvarlig for, at de i stk. 1 nævnte personer overholder de 
regler, der skal sikre en god husorden og forsvarlig brug af det lejede. 

Stk. 3. Lejeren er endvidere erstatningsansvarlig efter § 38 for skade forårsaget af installationer, 
som de i stk. 1 nævnte personer har foretaget i det lejede. 

§ 68. Lejeren må ikke uden ægtefællens samtykke foretage fremleje, såfremt dette vil medføre, at 
det lejede ikke længere kan tjene til fælles bolig eller som grundlag for ægtefællernes eller den an-
den ægtefælles virksomhed. Er den anden ægtefælle umyndig, meddeler værgen samtykket. Be-
stemmelserne i § 18, stk. 2, og i § 20 i lov om ægteskabets retsvirkninger finder tilsvarende anven-
delse. 
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1. Affald 

Al husholdningsaffald, plast, metal og aviser/papir lægges i de opstillede containere i de opsatte  
miljøskure. Containere må kun fyldes, indtil låget kan lukkes helt i på grund af skadedyr. 

Flasker og glas skal afleveres i Lyngby-Taarbæk kommunes flaskecontainere. 

Aviser og blade skal afleveres i de opstillede aviscontainere. 

Øvrigt storskrald, herunder pap, skal afleveres på den fælles containerplads på hjørnet af Lyngvej og 
Poppelhegnet.  

Møbler, hårde hvidevarer og andre store genstande afleveres så vidt muligt på Lyngby-Taarbæk 
kommunes containerplads på Firskovvej. 

Der må ikke henstilles affald på trapper, reposer og kældergange. 

Haveaffald fra kolonihaver m.v. er ikke tilladt at aflevere på afdelingens områder. 

Klunsning er ifølge dansk lovgivning ikke tilladt på containerpladsen.  
 

2. Altaner 

Det er ikke tilladt at anvende nogen form for ild på altanerne bortset fra stearinlys. Det er dog tilladt 
at grille på altanerne med el-grill i det omfang det ikke er til gene for naboerne og kun i tidsrummet 
17 -19. Elinstallation på altanen kan etableres for beboerens egen regning, men installationen skal 
være lovlig og skal godkendes af autoriseret elinstallatør via ejendomskontoret. 

Der må ikke tørres tøj og opsættes paraboler på altanerne, så det kan ses, og ligeledes er tæppe-
bankning og lignende ikke tilladt. 

Paraboler må kun opsættes efter boligorganisationens skriftlige tilladelse og anvisning. Opsætning, 
drift og vedligeholdelse påhviler lejeren. Endvidere betales et depositum til dækning af en eventuel 
senere nedtagning. 

Musik fra radio og lignende er forbudt. 

Boldspil på altanen er forbudt. 

Altanerne skal holdes rene for at undgå tilstopning af afløbet, da dette kan medføre vandskade hos 
andre beboere. 

Markiser, solsejl og lignende må kun opsættes efter forudgående tilladelse fra boligorganisationen. 

Tøsalt må ikke anvendes på altanerne, da det nedbryder betonen. 

Hvis der anvendes tæpper på altanerne, må disse kun ligge fra maj til oktober. Fugtige tæpper skal 
tørres med passende mellemrum. 

Markiser skal være rullet op, når altanen ikke bruges for at undgå skader i forbindelse med vejrlig. 

Der må ikke ændres på altanernes udseende eller oprindelige farver. 

Maling af gulve, lofter, vægge, beslag og træværk må kun finde sted med de af boligorganisationens 
tekniske rådgivere foreskrevne præparater. 

Anvisning om vedligeholdelse kan rekvireres hos ejendomsmesteren. 

Østside-altaner/indgangssidealtaner på Lyngvej 24-28 må ikke males. Altaner på vestsiden må kun 



Husorden for afdeling Carlshøj B  
 
 

Side 6 af 9 
 

males med maling udleveret af ejendomskontoret.  

Østside-altaner på Lyngvej 24-28 fungerer som redningsvej, hvorfor der ikke må pålægges trægulv og 
tæpper, ligesom der ikke må henstilles møbler, urtepotter og krukker, opsættes altankasser og pla-
ceres andet løsøre. Der må ikke bores eller opsættes noget på facaden.  
 

3. Brusebad/karbad 

Af hensyn til natteroen må karbad ikke benyttes i tidsrummet mellem kl. 22 -  07 og brusebad i tids-
rummet mellem kl. 24 - 05. 

Det henstilles til beboerne at sørge for udluftning efter bad, så fugtskader undgås. 

Det er beboernes ansvar at sørge for udluftning efter bad, så fugtskader i lejlighederne undgås. 
 

4. Opgange 

Der må ikke henstilles barnevogne, klapvogne, legevogne, møbler, kælke, ski, rulleskøjter og øvrigt 
løsøre på ejendommens trapper, reposer, gange og plinten Lyngvej 24-28. Transport af cykler og bar-
nevogne må ikke foretages gennem trappeopgangene. 

Der må ligeledes ikke henstille fodtøj, flasker, planter eller lignende på ejendommens trapper, repo-
ser og kældergange. 

Barnevogne og klapvogne henstilles i de til formålet reserverede rum, mens øvrige private ejendele 
opbevares enten i lejlighederne eller i kælder-/loftsrum. 
 

5. Cykler og knallerter 

Cykler og knallerter må ikke henstilles udenfor de til formålet reservere områder. Cykling på gang-
stier er tilladt mod tilbørlig hensyntagen til gående. 

Knallertkørsel og kørsel med andre motoriserede køretøjer er under ingen omstændigheder tilladt 
på gangstier og græsarealer. Dette gælder dog ikke arbejdsredskaber i forbindelse med vedligehol-
delse af boligorganisationens udendørsarealer. 
 

6. Dyrehold 

Det er ikke tilladt at holde hunde og katte. 

Det er heller ikke tilladt at holde andre husdyr så som høns, ænder, kalkuner, geder og får samt kryb-
dyr. 

Det er tilladt at have hund eller kat på 1-dags elle weekendbesøg efter forudgående indhentet tilla-
delse hos ejendomsmesteren (skriftlig ansøgning). 

Der kan i enkelte tilfælde gives tilladelse til at have hund eller kat i pleje, dog maksimalt 21 dage pr. 
år. Inklusive 1-dags- og weekendbesøg. Der skal skriftligt ansøges om denne tilladelse hos ejendoms-
mesteren. 

Hunde skal føres i snor på boligorganisationens områder. 

Fodring af fugle, katte- eller andre dyr er af hensyn til rottefare ikke tilladt. 
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7. Inventarbeskadigelse 

Inventarbeskadigelse samt uorden af enhver art skal straks anmeldes ejendomsmesteren. 

Der må ikke opsættes metalfolie af nogen slags på vinduer og døres glaspartier. 

Der må ikke males eller tegnes på ejendommens træ- og murværk. Ved misbrug vil pågældende blive 
draget til ansvar. 

Ødelæggelse af ejendomme eller fællesarealer medfører fuld erstatningspligt. 
 

8. Musik 

Benyttelse af radio, fjernsyn, grammofon/Cd-afspiller, båndoptager, akustiske musikinstrumenter og 
lignende skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. I de sene aftentimer bør man vise særligt 
hensyn til naboerne ved at dæmpe ned, så man ikke forstyrrer ønsket om nattero. I særlige tilfælde 
må man sikre sig, at naboerne er indforstået med støj efter kl. 24. 

Radio, musikanlæg og TV m.v. er ikke tilladt på fællesarealerne eller i fællesrum. Efter forudgående 
meddelelse til øvrige beboere, kan dog i særlige tilfælde dispenseres for ovenstående. 
 

9. Elevatorer Lyngvej 24-28  

Benyttelse af elevatorer sker på eget ansvar. Ved misbrug vil pågældende blive draget til ansvar. 
 

10. Leg eller støj 

Da der er meget lydt i husene, skal beboerne tage behørigt hensyn til naboerne. 

På trapper eller i kældre er støjende adfærd ikke tilladt. Børneleg på ejendommens legepladser og 
plæner efter kl. 21 må foregå uden støjende adfærd. 

Ved anvendelse af udendørs grill, er støjende adfærd ligeledes ikke tilladt efter kl. 21.  

Fodboldspil er kun tilladt på den store plæne syd for højhuset. 

Anden støjende adfærd, såsom banken og boring må kun foretages hverdage kl. 07-20, lørdage kl. 
10-20 og søn- og helligdage kl. 10-16. 
 

11. Udendørs arealer 

Legepladser, plæner og øvrige arealer må ikke forurenes. Forurening medfører pligt for pågældende 
til at foretage omgående rengøring. 
 

12. Parkering 

Parkering på ejendommenes grunde er forbudt uden for de afmærkede parkeringspladser og parke-
ringsbåse, jfr. lov om mark-og vejfred. Dette gælder også motorcykler. 

Det er tilladt at parkere køretøjer med totalvægt under 3.500 kg. Parkeringspladserne må kun anven-
des af indregistrerede køretøjer med en maksimalhøjde på 210 cm. Køretøjer der overskrider denne 
højde henvises til særligt skiltede/markerede parkeringspladser hvor de ikke blokerer udsynet fra 
nærtliggende lejligheder. 

Påhængskøretøjer og lignende må ikke parkeres i Carlshøj B’s område. Disse kan dog efter særlig 
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skriftlig (evt. via e-mail) tilladelse og efter anvisning fra ejendomskontorets ejendomsleder parkeres 
for en kortere periode indenfor Carlshøj B’s område, dog maksimalt 24 timer. 

Beboere, der på tidspunktet for vedtagelse af nærværende punkt om parkering den 17. september 
2015 enten ejer eller har brugsret til et specifikt køretøj gives dispensation for husordenens punkt 12 
vedrørende dette køretøjs højde. Køretøjets registreringsattest fremsendes til ejendomskontoret 
umiddelbart efter vedtagelsen af nærværende bestemmelse. Sådanne køretøjer vil få anvist særlige 
parkeringsområder. Samme dispensation vil kunne gives til beboere, der i erhvervsmæssig for ek-
sempel vagtkørsel råder over køretøjer, der overtræder nærværende bestemmelsers højdekrav. 
 

13. Tæppebankning 

Tæppebankning må kun finde sted ved bankestativerne og kun på hverdage mellem kl. 08 og 19. 
 

14. Vaske-, tørre- og strygerum 

Vaskekældrene kan benyttes i tidsrummet mandag til lørdag kl. 07-20 og søndage kl. 10-20. 

Det er ikke tilladt at anvende vaske- og tørrefaciliteterne til andet end beboernes eget tøj. 

Det er ikke tilladt at opsætte egen vaskemaskine, tørretumbler og lignende på grund af, at husenes 
faldstammer og el - installationer ikke er dimensioneret hertil. Opvaskemaskine kan dog opsættes 
efter indhentet tilladelse hos administrationen. Privat installerede vaskemaskiner som tidligere er 
opsat med tilladelse må kun benyttes i samme tidsrum, som er gældende for fællesvaskerierne. 
Disse vaskemaskiner kan ikke tillades erstattet ved kassation, salg, fraflytning eller lignende. 

Tørt tøj skal nedtages og fjernes fra tørre-, stryge- og vaskerum og i øvrigt henvises til vaskehusregle-
mentet for de enkelte vaskerier. 

Opvaskemaskiner må anvendes inden for samme tidsrum som gælder for radio, TV og lignende. 

Tørrerummene er primært til rådighed for brugere af fællesvaskerierne men kan anvendes af bebo-
ere med egne vaskemaskiner, hvis dette kan ske uden gene for brugere af fællesvaskerierne. Det skal 
dog påpeges, at brugerne af fællesvaskerierne har førsteret. 

Beboerne har pligt til at rengøre rummene efter brug. 

I øvrigt henvises til de ved vaskerierne opsatte vaskehusregler. 
 

15. Vinduer 

Vinduerne i trappe-, loft- og kælderrum skal holdes lukkede i regn-, sne-, frost- og stormvejr. Vin-
dues- og altanpartier i de enkelte lejligheder skal holdes på en sådan måde, at de ikke er til gene for 
de øvrige beboere. 
 

16. Beplantede arealer 

Bede må ikke betrædes, grene og blomster må ikke plukkes og hække må ikke gennembrydes. 
 

17. Generelt 

Af hensyn til indeklimaet og risikoen for fugtskader i lejlighederne, skal alle beboere sørge for udluft-
ning af lejlighederne mindst et par gange af 5-10 minutters varighed hver dag. 
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Der må ikke ryges i kældre og kælderrum, lofter og loftrum, trappeopgange, vaskerier og øvrige fæl-
lesrum eller i elevatorer og på østside-altaner på Lyngvej 24-28. 

Beboerne skal i øvrigt, både i egen og i afdelingernes interesse, rette sig efter anvisninger fra admini-
strationen, boligorganisationens bestyrelse og ejendomsmesteren. 

Med hensyn til overholdelse af ovennævnte bestemmelser henvises til lejekontraktens bestemmel-
ser herom. 

Alle klager vedrørende overtrædelse af husorden og lignende fremsendes skriftligt til administratio-
nen. 

Vedtaget på afdelingsmøde den 27. maj 1997 med senere ændringer den 31. maj 1999, den 17. sep-
tember 2002, den 6. september 2004, den 22. maj 2006, den 23. maj 2007, den 12. november 2013, 
den 17. september 2015 og den 28. maj 2019. 


