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     Bestyrelsen.enighed@gmail.com 

 

Husorden  

 

Andelsboligforeningen Enighed har fastsat fælles ordensregler, som er nødvendige at overholde, for at vi 

kan trives, og for at foreningens huse og haver ikke forfalder. Man skal vise hensyn for at sikre et godt 

naboskab. 

Husene er opførte boliger, der ligger som separate huse, hvorfra der ikke må drives erhverv. 

 

Støj 

Vi bor forholdsvis tæt og skal derfor tage hensyn, når vi hører musik, har gæster eller bruger støjende 

maskiner: 

 Skru ned for musik og anden lyd efter kl. 22.00, så dine naboer kan få deres nattero 

 Spil ikke høj musik udendørs eller for vidt åbne vinduer og døre 

 Brug kun støjende værktøj og maskiner mellem kl. 8.00 og kl. 20.00 

 Giv dine naboer besked i god tid, hvis du planlægger en fest.  

Omgivelserne 

De fleste sætter pris på at bo i pæne omgivelser. Omgivelser, som man også kan vise frem, når man får 

gæster. Derfor: 

 Hold haven pæn. Undgå halvpermanente affaldsbunker og skrammel 

 Hold hække. Plankeværk bør fremstå hele og eventuelt malede. Fortove og rabatter holdes rensede 

og om vinteren ryddet for sne 

 Husk at tømme din postkasse 

Orden 

Vi risikerer at få skadedyr, fx rotter, hvis vi ikke holder orden i vores haver 

 Sørg for at fuglefoder ikke ligger på jorden 

 Haveaffald skal køres væk  

Brændeovne 

 Det er tilladt at brænde med ubehandlet træ 

 Der må ikke bruges fx limsammenlæg fra paller, trykimprægneret træ, spånplader eller lignende. 

Parkering 

 Der skal parkeres ved hvert hus og gøres plads til mindst to biler 

 I Skovlundeafdelingen skal der parkeres på de anviste pladser 

 Sørg for at dine gæster overholder parkeringsreglerne 
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Husdyr 

I Skovlundeafdelingen er der frit husdyrhold, så længe det ikke er til gene for de øvrige beboere. 

I Rødovreafdelingen er det er tilladt at holde én hund eller én kat samt hønsehold. 

 Det påhviler enhver boligtager, der holder husdyr, at sørge for, at dette ikke ved støj, herunder 

langvarig gøen, hylen og galen eller ved lugt, hærværk, bidsk optræden eller på anden måde 

generer de øvrige beboere og deres bolig 

 Intet husdyr må løbe frit omkring i andre beboeres haver. Såfremt husdyret løber frit omkring i 

egen have, må dette kun ske mellem klokken 8.00 til klokken 23.00, og det skal forsvarligt sikres, at 

husdyret ikke kan komme udenfor boligens areal. 

 Hunde og katte skal være registreret med øremærkning og/eller chipmærkning. Hunde skal uden 

for egen bolig bære halsbånd med skilt, der angiver ejerens navn og adresse. Fritgående hunde skal 

altid udenfor boligen bære halsbånd, som er forsynet med et skilt, der angiver ejerens navn og 

adresse. Fritgående katte skal være neutraliserede. 

 Hunde skal til stadighed være forsikret, således at alle eventuelle skader, som hunden direkte eller 

indirekte forvolder, bliver erstattet. 

 Beboerne er ansvarlig for, at en hund eller kat ikke forurener i andres haver på gader og fortove i 

bebyggelsen. Såfremt en hund eller kat forretter sin nødtørft på et af de nævnte steder, påhviler 

det ejeren straks at fjerne dens efterladenskaber. 

 En kat skal holdes på en sådan måde, at den ikke er til gene for naboer og de øvrige beboere. 

 Hønsehold jf. kommunens regulativ om hønsehold er tilladt - dog uden hane  

 I tilfælde af berettiget klage over husdyret vil tilladelse til husdyrhold umiddelbart blive ophævet. 

 Hvis tilladelsen til husdyrhold ophæves som følge af berettiget klage, er beboeren forpligtet til 

straks at sørge for, at dyret fjernes fra boligen. 

 Såfremt beboeren ikke efterkommer påbud om at fjerne et husdyr, betragtes dette som 

misligholdelse af lejekontrakten og kan i værste fald føre til ophævelse af lejemålet. 

 

 

Godkendt af afdelingsmødet for henholdsvis  

Afdeling 1 - Enighed Rødovre d. 7. september 2021 og 

Afdeling 2 - Enighed Skovlunde d. 9. september 2021 

 

 


