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En boligafdeling kan sammenlignes med et 
minisamfund, hvor be  bo erne er afhængige 
af hinanden - og fælles om mange ting. For 
at skabe et godt bomiljø er det vigtigt, at 
alle viser størst muligt hensyn til deres na-
boer, og at alle passer på afdelingens fæl-
lesfaciliteter, trappeopgange, grønne områ-
der o.s.v.

Som beboer er det dit ansvar, at hele hus-
standen, logerende, gæ s    ter og andre, der 
kommer hos dig, overholder husordenen.

Vær opmærksom på, at en overtrædelse af 
husordenen i værste tilfælde kan føre til op-
sigelse af lejemålet. 

Det skaber tryghed og tilfredshed, når alle 
forstår, at det er nødvendigt at tage hensyn 
til hinanden. Udgifter til vedligeholdelse og 
dermed huslejen kan holdes nede, hvis alle 
hjælper med at holde be byg gelsen og de 
grønne områder i pæn stand.

Denne husorden er en standardhusorden, 
som kan ændres på et afdelingsmøde eller 
ved en urafstemning. 

Råderetsregler og et eventuelt haveregle-
ment skal afdelingens beboere selv fast-
lægge og vedtage på et afdelingsmøde.

Affald 
Køkkenaffald skal være om-
hyggeligt indpakket og sor-
teret, før det anbringes i 
skakte og containerne.
Hold containerlåger og døre 
til affaldsrum lukkede.

Altaner/Grønne områder 
Hold altaner og grønne områder pæne og 
brug dem ikke som oplagringsplads.
Ønsker du at overdække din altan, skal du 
først have en skriftlig tilladelse fra boligfor-
eningen.

Tørring af tøj m.m. på altaner må absolut 
ikke være synligt fra gade eller græsplæne. 
Altankanten må ikke benyttes til udhæng-
ning af tøj, tæpper og lignende.

Parabol 
Ønsker du at opsætte en udendørs para-
bol, skal du først have en skriftlig godken-
delse fra boligforeningen. Det skal desuden 
understeges, at den skal placeres på taget 
og installationen er 100 % for egen regning.

Cykel-, kælder og barnevognrum 
Husk at holde kælderdø- rene 
aflåste. Brug kun cykel-, 
kælder- og barnevogns-
rum til det, de er beregnet til 
– og gem aldrig brandfarlige 
ting i kælderen.

Erstatningsansvar 
Den enkelte beboer har pligt til at yde er-
statning til boligforeningen for skader, som 
han, hans husstand eller hans gæster er 
årsag til.

Fodring 
Det er forbudt at udlægge fuglefrø, eller an-
det foder til dyr på udearealerne. Det kan 
give problemer med rotter.
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Grønne områder 
Vis omsorg for de fælles grønne områder.

Husdyr 
Det er ikke tilladt at holde husdyr.

Leg og boldspil. 
Tag hensyn til andre, når 
der leges eller spilles 
bold på fælles  arealerne. 
Stop derfor udendørs leg 
senest kl. 22.00.

Musik 
Tag hensyn til dine naboer når du bruger 
radio, fjernsyn, musikanlæg, musikinstru-
menter, m m.

Parkering og trafik 
Parkeringspladserne skal benyttes til alle 
motorkøretøjer. Campingvogne, trailere og 
lastvogne over 3.500 kg må ikke parkeres i 
bebyggelsen. 
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Personlig henvendelse
man-ons kl.10-14.30 
tors kl.10-18  |  fre kl.10-12

Telefonisk henvendelse
man-ons kl.9-15.30  
tors kl.10-18  |  fre kl.9-13

Skiltning 
Ønsker du at opsætte skilte og reklamer i 
boligafdelingen, skal du have en skriftlig til-
ladelse fra boligforeningen.

Støj 
Lyde forplanter sig let i bebyggelsen - be-
græns derfor al støjende adfærd. Støjende 
værk tøj må kun bruges hverdage mellem 
kl. 8.00 og 19.00 samt lørdag, søn-  og hel-
ligdage mellem kl. 10.00 og 16.00.            
Brug af vaskemaskiner, tørretumblere og 
opvaskemaskiner må ikke finde sted i 
tidsrummet fra kl. 22.00 til kl. 7.00 i 
hverdage og fra kl. 22.00 til kl. 8.00 på 
søn- og helligdage. 

Udluftning 
For at undgå fugt i boligerne er det 
meget vigtigt, at du dagligt udlufter 
lejligheden. Vejledning kan hentes på 
ejendomskonto-ret.

Vand 
Vand er en dyr ressource, som skal 
bruges med omtanke. 
Husk derfor at meddele 
ejendomskontoret, hvis du har toiletter og 
vandhaner, der løber, eller utætheder i for 
eksempel cisterner.

Vaskeri 
Vaskeriet er for bebyg-gelsens beboere. 
Vaskebrik må derfor ikke lånes ud til 
fremmede. 
Pas på børnene og lad dem ikke lege 
eller ophol-de sig alene i vaskeriet. 

Vinduer, døre og opgange
Vinduerne i boligen og de tilhørende kælder-
rum skal være forsynede med hele ruder. 
Husk at holde opgangs- og kælderdørene 
lukkede.
Hold kælder- og opgange fri. Der må ikke 
stilles eller lægges noget uden boligfor-
eningens tilladelse.

Ophold i kældre
Der er i afdelingen vedtaget en påtalebegæ-
ring, hvor Boligforeningen 3B, som er påtale 
berettiget jf. retsplejelovens § 725, stk. 1, jf. 
straffelovens § 275, stk. 2 har mulighed for 
at anmode politiet om, at personer der ube-
rettiget har skaffet sig adgang, eller opholder 
sig i kælderlokalerne, må blive udsat ved po-
litiets foranstaltning, sigtes, tiltalt, og straffet 
for overtrædelse at straffelovens § 264.
Denne påtale begæring er gyldig, indtil ejer, 
eller administrator trækker begæringen til-
bage jf. retsplejelovens § 725, stk. 2.

Revideret på 
afdelingsmøde den 
9. september 2020




