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Når man flytter ind i en lejlighed, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre 
beboere som muligt. Derfor har hver ejendom et sæt fælles regler - en husorden - Denne fortæller, 
hvordan man bør omgås hinanden, og hvordan man passer på boligen og fællesarealerne.  
 
Husordenen er opbygget alfabetisk: 
 

Afbrænding 

 

Der må ikke afbrændes bål.  
Det er kun tilladt at grille på de pladser, hvor afdelingen har placeret en grill og det skal 
ske med størst muligt hensyn til de øvrige beboere. Efter anvendelse, skal grillen rengøres 
og eventuelt affald medtages.  
Der må ikke grilles på altanerne eller i afdelingens øvrige anlæg. 

Affald Alt husholdningsaffald skal afleveres i lukkede poser i de opstillede affaldsøer tæt ved din 
bolig. Store ting (storskrald) skal afleveres på containerpladsen.  

Altaner Altanen skal holdes pæn og ryddelig. 
Det er tilladt at male bundstykket af den gamle altan - derimod er det ikke tilladt at male 
den nye altanbund. Altanens sider og loft må heller ikke males. Der må ikke bores i 
altanloft, bund og altansider. 
Rullegardiner/persienner må kun opsættes på specielle beslag, der kan købes på 
ejendomskontoret. Foldeglasset må forsynes med solfilterfilm uden spejlrefleks. 
Afløbet skal holdes rent og må ikke dækkes til. 
Det er ikke tilladt at fodre fugle fra vinduerne eller fra altanen. 
Én altankasse følger med altanen ligesom foldeglas også følger med. Altanen må ikke 
bruges som beboelse. 

Anlægget Det er ikke tilladt at lege, klippe, plante og beskære i træer, buske og blomster og de skal 
behandles varsomt og fællesarealer holdes ryddelige.  
Sammenkomster i anlægget skal foregå afdæmpet og skal ophøre senest kl. 22.00 
søndag-torsdag og fredag/lørdag kl. 24.00  

Bore- og 
banketider 

Anvendelse af boremaskiner og andet støjende værktøj, må kun foregå på hverdage 
mellem kl. 8.00 og 20.00 og på lørdage mellem kl. 10.00 og 15.00, søndage holdes fri. 
Slagboremaskine med bor kan lånes på ejendomsmesterens kontor i kontortiden. 

Cykler, 
barnevogne og 
klapvogne 

Cykler, barnevogne, og klapvogne må ikke stilles på trappeopgange, i kældergange o.l., 
men skal placeres på de anviste steder, så adgangsveje ikke spærres grundet 
brandmyndighederne. Det er forbudt at efterlade indkøbsvogne på afdelingens matrikel. 

Fodring af 
dyr/fugle 

Det er ikke tilladt at fodre dyr/fugle på ejendommens arealer. 

Fremleje Såfremt du overvejer at fremleje din bolig (helt eller delvis og i en kortere eller længere pe-
riode) skal du kontakte administrationen. Det er ikke tilladt at fremleje uden accept fra ad-
ministrationen da der skal gives tilladelse hertil og laves en speciel aftale.   

Husdyr Det er tilladt at holde husdyr såfremt de i afdelingen udarbejdede regler for husdyrhold 
overholdes. (Regler for husdyrhold fås på ejendomskontoret) 

Hårde  
hvidevarer 

Komfurer, emhætter, vaske- og opvaskemaskiner samt tørretumblere må kun installeres 
efter forudgående anmeldelse til ejendomsmesteren. Anmeldelsesskema udleveres på 
ejendomskontoret. 
Skader på ejendommens hvidevarer, der ikke kan henføres til almindelig brug betales af 
beboerne. 

Knallerter Knallerter eller andre motoriserede køretøjer kan parkeres på ejendommens arealer under 
hensyntagen til øvrige beboeres færden på adgangsveje og aldrig i kældre. Det anbefales 
dog at leje en plads til knallert, scooter eller motorcykel i de dertil indrettede garager. 
Kontakt venligst ejendomsmesteren. 
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Kælder/rum Støjende adfærd i kældre er ikke tilladt imellem kl. 20.00 og kl. 8.00.  
Det er ikke tilladt at opsætte el-installationer i kælderrum uden forudgående aftale med 
ejendomskontoret. 
Kælderrum må ikke anvendes til beboelse eller værksted. 

Det er ikke tilladt at anvende kælderens fælles arealer til værksted. 

Musik og støj Støjende adfærd/selskabelighed og/eller benyttelse af musikinstrumenter, radio o. lign. 
skal altid ske med hensyntagen til øvrige beboere og må kun finde sted mellem mandag-
torsdag kl. 8.00-22.00, fredag kl. 8.00-24.00, lørdag kl. 10.00-24.00 og søndag kl. 10.00-
20.00, medmindre der er tale om en særlig anledning, og ejendomsmesteren / berørte 
beboere i god tid er adviseret. 

Parkering Parkering må kun finde sted på de anviste pladser. Lastbiler, campingvogne og lignende 
må ikke parkeres på bebyggelsens område. Lejere af garager må ikke natparkere udenfor 
(foran) disse, af hensyn til snerydning, rengøring m.v. 

Radio og  
TV antenner 

Parabolantenner må kun opsættes, såfremt der via ejendomskontoret er opnået accept 
hertil. 

Ramper Ramperne er kun for de beboere, der bor i stuelejlighed med rampe. 
Det er tilladt at sætte et lille bord og stole ud på terrassen. Der skal udvises hensyn til de 
omkringboende naboer. På ramperne skal der være fri passage til kørestole og rollator.  

Soppebassin  Børne- og soppebassiner på afdelingens fællesarealer må kun anvendes under opsyn af 
en voksen og skal være tømt ved mørkets frembrud.  
Der må kun benyttes bassiner på max 100 liter.   

Trapper Det er ikke tilladt at opbevare genstande på trappeopgangen og på svalegangen i 
butiksblokken grundet brandmyndighederne. 

Vaske-plads Det er kun tilladt at vaske bil m.m. på afdelingens vaskeplads i containergården, dog ikke 
på hverdage ml. kl. 07.00 og 15.00, hvor pladsen benyttes af ejendomsfunktionærerne. 
Nøgle til vaskeplads udleveres på ejendomskontoret mod betaling af depositum. 

Vaskeri  Benyttelse af vaskeriet sker på eget ansvar. Vaskebrikken kan højst aktivere tre maskiner 
pr. time. Rum og maskiner skal altid efterlades rene og ryddelige. Rygning i vaskeriet er 
forbudt.  
Børn under 15 år må ikke komme i vaskeriet uden følge af en voksen. 

 
 
Afsluttende bemærkninger: 
Det er i alle beboeres interesse, at husordenen efterleves. Den er udarbejdet af beboerne og har til formål at 
skabe ro, tryghed og tilfredshed, hvis vi alle erkender nødvendigheden af hensyn til fælles interesser. 
 
Vejledning og henstillinger, givet af afdelingens funktionærer eller af afdelingsbestyrelsen under henvisning 
til lejekontrakten, vedtægterne eller husordenen, skal efterkommes af beboerne. Funktionærerne har pligt og 
afdelingsbestyrelsen har ret til at påtale overtrædelser af gældende bestemmelser. Disse er et led i de 
bestræbelser, der udfoldes for at skabe et godt miljø for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i god, 
pæn orden og samtidig holde omkostningerne så lave som muligt. 
 
Afdelingsmøderne kan, efter forudgående forslag, med almindelig stemmeflertal vedtage ændringer til denne 
husorden, som gælder for alle beboere. 
 
Overtrædes husordenens bestemmelser, kan dette medføre ophævelse af lejeforholdet. 
 
Redigeret og godkendt på det ordinære afdelingsmøde den 28. september 2021. 


