
 

 
 
 

Afdeling Kornvænget 
Husorden  
 
 

Indledende 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 be-
boerne, 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 æn-
dringer til denne husorden, som gælder for alle beboere. 
 

Affald 
Alt husholdningsaffald skal afleveres i lukkede poser i de opstillede affaldsøer tæt ved din bolig. 
Store ting (storskrald, metal og pap) stilles ved container overfor Kornvænget 138. 
Papir og glas skal afleveres i dertil indrettede containere ved Kornvænget 37. 
 

Altaner og altankasser 
Altaner skal holdes rene for at undgå, at tilstopning af afløbet forårsager vandskader hos andre 
beboere. Altankasser skal anbringes i de af afdelingen opsatte jern eller tilsvarende ophæng. 
Ved vanding tages størst mulig hensyn, så andre beboere ikke generes. 
Det er ikke tilladt at fodre fugle fra altanerne. 
Det er ikke tilladt at anvende kulgrill eller bålfade på altanerne.  
 

Antenner 
Generelt må der kun opsætte udvendige antenner efter forudgående skriftlig tilladelse fra bolig-
organisationen (kan erstattes med Almenbo) 
Beboere, som er licenserede radioamatører, kan efter skriftlig ansøgning få tilladelse til at op-
sætte udvendige antenner, der med rimelighed dækker radioamatørens behov. Det er en forud-
sætning, at antennen forsikres af beboeren, og at opsætningen foretages af et antennefirma ef-
ter boligselskabets anvisning og for beboerens regning. 
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Bad, toilet og køkkener 
For at undgå tilstopning af afløbsrør, bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem 
håndvask og toilet. Bleer, vat, avispapir og lignende må aldrig kastes i toiletkummen. Rensning 
af afløbsrør og kloakker er både besværlig og bekostelig. Eventuelle tilstopninger eller utæthe-
der i installationerne skal straks meldes til ejendommens inspektør. 
 

Cykler m.v. 
Cykler og knallerter må kun hensættes i de dertil indrettede rum eller stativer. Dog må knaller-
ter af hensyn til brandsikkerheden ikke opbevares i kældrene. De nævnte genstande må ikke 
henstilles i trapperum, indgangspartier eller kældergange. Cykel- og barnevognsrum skal være 
aflåst og må ikke tjene som magasin for kassable genstande. 
 

Forurening 
Ved forurening af anlæg, legepladser, trapper og lignende fællesfaciliteter skal rengøring omgå-
ende foretages af vedkommende beboer. Undlades dette, vil rengøring blive udført på beboe-
rens regning. Det er ikke tilladt at henstille affald, indkøbsvogne mm. på fællesarealerne så som 
opgangene, svalegangene, fliserne, græsplænerne mm. 
 

Haver 
Haverne skal til enhver tid fremstå velvedligeholdt, og græsset skal i vækstperioden holdes nede 
i normal højde, hvilket vil sige slåning én gang ugentlig i nævnte periode. Såfremt haven er mis-
ligholdt, vil den blive ordnet for beboerens regning. 
 
Al fuglefodring i haverne er forbudt. 
 

Havehegn 
Det er ikke tilladt at bore, skrue og sømme espalier og andre haveting fast på de nye havehegn. 
En overtrædelse af dette forbud, der medfører reparation af havehegnet, vil blive udført for be-
boernes egen regning. 
 
Det er tilladt at hænge gængse altankasser på havehegnene, så længe hegnenes stabilitet ikke 
svækkes. 
I tvivlssituationer spørg ejendomskontoret til råds. 
 

Husdyrhold 
Husdyrhold må kun finde sted på betingelser, som besluttes på afdelingsmødet. Betingelserne 
gælder som tillæg til denne husorden. 
 

Hårde hvidevarer 
Installering af vaske- og opvaskemaskiner samt tørretumblere må kun foretages efter skriftlig 
anmeldelse til boligorganisationen, samt ved tegning af forsikring, som dækker skader på ejen-
dommen og andre beboeres indbo. 
Vaskemaskiner må kun benyttes mellem kl. 07.00-21.00.  
 

Komfurer og Kølefrys m.v. 
Normal drift og skader, som måtte skyldes forkert betjening eller misbrug betales af den enkelte 
beboer.  
Normal vedligeholdelse og fornøden fornyelse foretages af afdelingen. Alle uregelmæssigheder 
ved de nævnte installationer skal hurtigst muligt anmeldes til ejendomskontoret. 
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Kælderrum 
Det er forbudt at opsætte enhver form for el-installation i lejlighedens kælderrum uden boligsel-
skabets skriftlige tilladelse. Enhver installation skal udføres af en autoriseret el-installatør og 
godkendes af boligselskabet. Det er ikke tilladt at opbevare eksplosionsfarlige eller let antænde-
lige stoffer i kældrene. Rummet skal holdes aflåst. Det er ikke tilladt at udleje sit kælderrum.  
 

Leg og boldspil 
Børn må ikke opholde sig på trapper, i indgangspartier, i kældre eller andre steder, hvor det kan 
være farligt eller til gene for beboerne.  
Boldspil må ikke foregå på bygninger, men henvises til de dertil indrettede steder.  
Det er naturligvis ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens træ- eller murværk, eller på 
anden måde beskadige ejendommen eller dennes haveanlæg. Leg med farligt legetøj som f.eks. 
bue og pil, luftbøsser, salonrifler og lignende må ikke finde sted på ejendommens område. Ejen-
domsfunktionærerne er pålagt og afdelingsbestyrelsen har ret til at påtale overtrædelser af gæl-
dende bestemmelser skal overholdes strengt for at undgå meningsløse uheld. 
 

Maskiner 
Støj fra symaskiner og andre maskiner, der kan medføre gener for naboer, skal anbringes på un-
derlag, der dæmper støjen mest muligt. Slagboremaskiner må benyttes ved ophængning af bil-
leder, gardiner og lignende på hverdage i tidsrummet kl. 07.00-19.00 og lørdage mellem kl. 
09.00-14.00. 

 

Musik 
Benyttelse af radio, fjernsyn, grammofon, båndoptager, cd afspiller og musikinstrumenter skal 
ske med fornøden hensyntagen til naboerne. I de sene nattetimer bør der udvises særligt hen-
syn til naboer, ved at dæmpe musikken. I særlige tilfælde bør det sikres, at naboerne er indfor-
ståede med musik efter kl. 22.00. Højtalere skal opstilles på en sådan måde, at der ikke er lyd-
forbindelse til gulve eller vægge, for at hindre musikken i at genere naboerne. 
 

Parkering m.v. 
Parkering af biler og motorcykler må ikke finde sted på boligområdet udenfor de afmærkede 
parkeringspladser. Last- og campingvogne samt uindregistrerede motorkøretøjer må ikke hen-
stilles på parkeringspladserne eller andre steder i boligområdet uden særlig tilladelse fra bolig-
organisationen (kan erstattes med Almenbo).  
 

Trafik 
Al trafik på de anlagte veje og stier skal foregå med al mulig hensyntagen til andre trafikanter, 
kørende som gående, herunder særligt hensyn til eventuelle legende børn. 
Cykel- og knallertkørsel på de udlagte gangstier må ikke finde sted. 
 

Trapper 
Trappegangens vedligeholdelse varetages af afdelingen, og det er forbudt at tegne, ridse eller 
male på væggene, ligesom det er forbudt at opsætte plakater, mærkater eller lignende på døre 
eller vægge, eller male indgangsdøren til lejligheden i anden farve end den oprindelige. 
Fravigelser vil medføre, at den ansvarlige beboer selv må betale eventuel reparation eller rengø-
ring. Beboerne må selv holde deres måtter rene. Al færdsel på opgangen skal foregå under 
størst mulig hensyntagen til de øvrige beboere. Henstilling af cykler mm. er ikke tilladt, dog kan 
der søges om særlig tilladelse. 
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Tøjtørring 
Tøjtørring på altan og terrasse må ikke være synligt for andre. (Må ikke foregå højere end bryst-
ningen). 
 

Tæppebankning 
Bankning af tæpper m.v. må ikke ske fra vinduer eller altaner af hensyn til de andre beboer. 

 
Udluftning 
Beboerne bør - for at undgå fugtdannelser og dermed følgende ødelæggelse af træværk m.v. - 
foretage en effektiv udluftning, helst 5-10 minutter et par gange i døgnet. Ved længere tids fra-
vær fra lejligheden (mere end en uge) i fyringsperioden anbefales, at der ikke lukkes helt for var-
men, men at lejligheden holdes tempereret, ligesom vinduer bør være lukkede. 
 

Vandhaner og cisterner 
Utætte vandhaner medfører ofte et stort og fordyrende merforbrug af vand, ligesom defekte 
haner kan være til gene for de øvrige beboere. Hvis hanerne er defekte, skal dette anmeldes 
hurtigst muligt til ejendomsmesteren. Vedligeholdelse og nødvendig udskiftning betales af afde-
lingen.  
 

Vinduer og døre 
Beboerne skal anmelde ituslåede ruder i lejligheden og i tilhørende kælderrum til ejendomsme-
steren. Vinduer i kældrene skal holdes lukkede. Døre, der er forsynet med smæklås eller dør-
pumpe, skal være lukkede og må ikke holdes åbne ved anbringelse af træstykker, sten eller lig-
nende.  
 

Ændring af lejligheden 
Her henvises til de særlige regler om råderet. Nærmere oplysninger kan fås hos boligorganisati-
onen (kan erstattes med Almenbo. 
 
 
 
 
 
- - - 
Revideret på det ordinære afdelingsmøde den 8. september 2022. 


