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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. 

 
 
 
  



Husorden for afdeling Carlshøj B  
 
 

Side 2 af 8 
 
 

 

 
Indhold 
 

1. Blokdefinition ...................................................................................................................................... 3 

2. Affald ................................................................................................................................................... 4 

3. Altaner ................................................................................................................................................. 4 

4. Beplantede arealer .............................................................................................................................. 5 

5. Brug af afdelingens inventar ............................................................................................................... 5 

6. Brusebad/karbad ................................................................................................................................. 5 

7. Cykler og knallerter ............................................................................................................................. 5 

8. Dyrehold .............................................................................................................................................. 5 

9. Elevatorer i Blok 11 ............................................................................................................................. 6 

10. Feriefremleje, fremleje og delfremleje ............................................................................................. 6 

11. Generelt ............................................................................................................................................. 6 

12. Leg eller støj ...................................................................................................................................... 6 

13. Musik ................................................................................................................................................. 6 

14. Opgange og kældergange.................................................................................................................. 7 

15. Parkering ........................................................................................................................................... 7 

16. Personlige vaskemaskiner/tørretumbler/opvaskemaskiner ............................................................. 7 

17. Tæppebankning ................................................................................................................................. 7 

18. Udendørs arealer............................................................................................................................... 7 

19. Vaske-, tørre- og strygerum .............................................................................................................. 8 

20. Vinduer .............................................................................................................................................. 8 

 

 
 

 

  



Husorden for afdeling Carlshøj B  
 
 

Side 3 af 8 
 
 

1. Blokdefinition 

Blok 7 
 Lyngvej 27-41 
 
Blok 8 
 Lyngvej 43-53 
 
Blok 9 
 Lyngvej 57-61 
 
Blok 10 
 Lyngvej 30-34 
 
Blok 11 
 Lyngvej 24-28 
 
Blok 12 
 Lyngvej 14-20 
 
Blok 13 
 Poppelhegnet 16-22 
 
Blok 14 
 Poppelhegnet 10-14 
 
Blok 15 
 Poppelhegnet 2-8 
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2. Affald  

Al husholdningsaffald sorteres respektivt i de opstillede containere i de opsatte miljøskure. Contai-
nere 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. 
 
Papaffald skal afleveres i de opstillede papcontainere. Papkasser skal trykkes flade først, og flamingo 
tages ud. Pappet må ikke være vådt. Vådt pap, inklusiv pizzabakker, afleveres i restaffald. 
 
Øvrigt storskrald skal afleveres på den fælles containerplads tilknyttet afdelingen. 
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.  
 

3. 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. Det skal dokumenteres, at installationen er udført af autoriseret elinstallatør ved anmeldelsen 
herom til ejendomskontoret. Alle udgifter hertil betales af lejer.  
 
Der må ikke tørres tøj så det kan ses, og ligeledes er tæppebankning og lignende ikke tilladt på alta-
nerne. 
 
Altanernes rækværk må ikke bruges til ophængning af andet end altankasser. Ydermere må beplant-
ningen i altankasserne ikke være til gene for naboer, det vil sige, at nedfaldet herfra er minimalt.  
 
På de fælles svalegange, der fungerer som flugtveje (på østsiden) i Blok 11, må der ikke henstilles 
møbler, blomster, ophæng af altankasser eller diverse andre genstande af hensyn til brandsikkerhe-
den.  
 
På de fælles svalegange (på østsiden) i Blok 11 må der ikke bores eller opsættes noget på facaden og 
altanernes bunde og sider.  
 
Antenner af enhver art (herunder parabolantenner) må kun opsættes på altaner og murværk efter 
Almenbos skriftlige tilladelse og anvisning. Opsætning, drift, nedtagning og vedligeholdelse påhviler 
lejeren.  
 
Markiser, solsejl og lignende må kun opsættes på altaner efter forudgående tilladelse fra Almenbo 
samt i overensstemmelse med lokalplanen. Markiser på øverste altan i blok 9-15 opsættes og vedli-
geholdes af afdelingen.  
 
Markiser der indgår i lejemålet skal være rullet op, når altanen ikke bruges for at undgå skader i for-
bindelse med vejrlig. 
 
Tøsalt samt kemikalier må ikke anvendes på altanerne, da det nedbryder betonen. Rengøringsmidler 
kan afhentes på ejendomskontoret. 
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Hvis der anvendes gulvtæpper på altanerne, må disse kun ligge fra maj til oktober. Fugtige tæpper 
skal tørres med passende mellemrum. 
 
Altaner og afløb skal holdes rene for at undgå skader på ejendommen. 
 
Boldspil på altanen er forbudt. 
 
Fodring af dyr må ikke ske på/fra altanen. 
 

4. Beplantede arealer 

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

5. Brug af afdelingens inventar 

Inventarbeskadigelse samt uorden af enhver art skal straks anmeldes til ejendomskontoret. 
 
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 af afdelingens inventar på indendørs- og udendørs fællesarealer vil den pågældende 
blive draget til ansvar.  
 

6. Brusebad/karbad 

Der henstilles til at tage hensyn til de omkringboende i forbindelse med badning, særligt om natten.  
 
Det er beboernes ansvar at sørge for udluftning efter bad, så fugtskader i lejlighederne undgås. 
 

7. Cykler og knallerter 

Cykler og knallerter må kun henstilles i de til formålet reserverede områder. Cykling på gangstier 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 afdelingens udendørsarealer. 
 

8. 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 dagsbesøg. 
 
Der kan gives tilladelse til at have hund eller kat i pleje, dog maksimalt 21 dage pr. år. Der skal skrift-
ligt ansøges om denne tilladelse på ejendomskontoret. 
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Hunde skal føres i snor på afdelingens områder. 

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

9. Elevatorer i Blok 11 

Benyttelse af elevatorer sker på eget ansvar. Ved misbrug vil pågældende blive draget til ansvar. 
 
Elevatorerne i Blok 11 må ikke bruges til transport af cykler, løbehjul, klapvogne, barnevogne og lig-
nende af hensyn til skader på elevatorerne. 
 

10. Feriefremleje, fremleje og delfremleje 

Det er ikke tilladt at feriefremleje sin bolig. Det er tilladt at fremleje sin bolig helt eller delvist jf. ”Lov 
om leje af almene boliger” § 64 og 65. Almenbos udlejningsafdeling skal kontaktes for tilladelse 
(mail: udlejning@almenbo.dk). Fremlejes lejligheden uden særlig tilladelse, betragtes det som kon-
traktbrud, hvilket kan føre til ophævelse af lejeforholdet. 
 
Oplysning om ”Lov om leje af almene boliger” kan findes på www.retsinformation.dk, ved tvivl kon-
takt da Almenbo. 
 

11. Generelt 

Af hensyn til indeklimaet og risikoen for fugtskader i lejlighederne, skal alle beboere sørge for udluft-
ning af lejlighederne mindst et par gange hver dag af 5-10 minutters varighed. 
 
Der må ikke ryges på afdelingens indendørs fællesarealer eller på de fælles svalegange (på østsiden) i 
Blok 11. 
 
Alle klager vedrørende overtrædelse af husorden og lignende fremsendes skriftligt til Almenbo. 
 

12. 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 Blok 11, (Lyngvej 24-28). 
 
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. 
 

13. Musik 

Afspilning af musik/lyd fra elektronik samt lyd fra akustiske instrumenter og lignende skal ske med 
fornøden hensyntagen til naboer. Efter klokken 20 bør man vise særlig hensyn til naboer. I særlige 
tilfælde må man sikre sig, at naboerne er indforstået med støj efter klokken 24. 

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

14. Opgange og kældergange 

Der må ikke henstilles affald, fodtøj, flasker, planter, barne-/klapvogne, møbler eller lignende løsøre i 
opgange, på trapper, reposer, kældergange eller øvrige gange af hensyn til frie flugtveje - i Blok 11 
(Lyngvej 24-28) gælder dette også plinten.  
 
Transport af cykler, barnevogne og lignende skal foretages med forsigtighed gennem trappeopgan-
gene.  
 
Barnevogne og klapvogne henstilles i de til formålet reserverede rum, mens øvrige private ejendele 
opbevares enten i lejlighederne eller i kælder-/loftsrum. 
 

15. Parkering 

Parkering på afdelingens grunde er forbudt uden for de afmærkede parkeringspladser og parkerings-
båse, 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 afdelingens område. Disse kan dog efter særlig 
skriftlig (evt. via e-mail) tilladelse og efter anvisning fra ejendomskontoret parkeres for en kortere 
periode inden for afdelingens område, dog maksimalt 24 timer. 

 

16. Personlige vaskemaskiner/tørretumbler/opvaskemaskiner 

Det er ikke tilladt at opsætte egen vaskemaskine, tørretumbler og lignende på grund af, at husenes 
faldstammer og el-installationer ikke er dimensioneret hertil.  
 
Privat installerede vaskemaskiner, som tidligere er opsat med tilladelse, må kun benyttes i samme 
tidsrum, som er gældende for fællesvaskerierne. Disse maskiner kan ikke tillades erstattet ved kassa-
tion, salg, fraflytning eller lignende. 
 
Opsætning af opvaskemaskine skal ske håndværksmæssigt korrekt og anmeldes til ejendomskonto-
ret. 
 

17. Tæppebankning 

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

18. Udendørs arealer 

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

Vaskekældrene kan benyttes i tidsrummet mandag til lørdag kl. 07-20 og søndage kl. 10-20. 
 
Kun afdelingens beboere må benytte vaske-, tørre- og strygerum.  
 
Tørt tøj skal nedtages og fjernes fra vaske-, tørre- og strygerum. 
 
Tørretumbleren er primært til rådighed for brugere af fællesvaskerierne.  
 
Beboerne har pligt til at rengøre rummene efter brug.  
 

20. Vinduer 

Vinduerne i trappe-, loft- og kælderrum skal holdes lukkede i regn-, sne-, frost- og stormvejr.  
 
 
 

 
 

Revideret og godkendt på afdelingsmødet d. 22. september 2022. 


