
Husorden, afd. 6

Indledende bemærkninger.

Baggrunden for denne husorden er et fælles ønske i afdelingen om, at vi også fro
fremtiden kan sikre et godt hensynsfuldt naboskab og en rolig og attraktiv ejendom – både
ud og inde.

Husorden generelt

Helt generelt er det i henhold til lejeloven udlejer, der skal sørge for god ro go orden i
ejendommen – bland andet gennem lejekontrakten Herudover skal lejeren dog overholde
de almindelige ordensregler, som gælder for ejendommen, og det er disse regler, som er
beskrevet i husordenen.

Lejeren skal også sørge for, at reglerne overholdes af resten af husstanden og andre, som
får adgang til lejeligheden. Det er altså lejerens ansvar, at børn, logerende og andre, som
er på besøg, opfører sig ordentligt og ikke generer de øvrige beboere.

Bliver reglerne overtrådt risikerer lejeren at blive sat op fra lejemålet i henhold til §§ 83 e
og 93g i Lov om Leje.

1 Støj:

a) Støjende adfærd og støjende færdsel er i udgangspunktet forbud overalt i ejendommen
og på ejendommens område.

b) Erhvervsmæssig og privat brug af musikinstrumenter, musikanlæg, radio, TV mm. må
på intet tidspunkt genere ejendommens øvrige beboere og støjende brug heraf skal
helt undgås i tidsrummet kl. 22-06

c) Brug af vaskemaskiner, støjende værktøj og lignende må ikke finde sted efter kl. 22.
d) Nødvendig støjende adfærd skal varsles – for festers vedkommende mindst 1 uge i

forvejen

I øvrigt henvise stil Lejelovens og lejekontraktens almindelige bestemmelser.

2 Havehold og benyttelse af fællesarealer mv.

a) Ejendommens hegn, træer og buske må ikke beskadiges og grene må ikke afbrækkes.
Blomster må ikke afplukkes og ejendommens græsarealer må ikke misbruges. Gang-
og flisearealer skal holdes rene og ryddelige.



b) Beboere i boliger med haver er forpligtet til at holde haven pæn og fri for ukrudt, skrald
og genstande som i øvrigt skæmmer bomiljøet. Græsset skal slås regelmæssigt og på
tidspunkter, hvor det ikke generer medbeboerne.

c) Hække må ikke vær over 1,80 meter høj og 0,40 meter bred ind til egen have – altså
total 0,80 meter brev- og hækken skal klippes 2 gange om året. Ukrudt skal fjernes i
bede og under hække, så det ikke er til gene for de øvrige beboere.

d) Parkering af biler og motorcykler må kun finde sted på de oprettede parkeringspladser
på ejendommens grund – også i forbindelse med af- og pålæsning. Campingvogne og
trailere må ikke parkeres på ejendommens grund, ligesom knallertkørsel er forbudt
overalt på ejendommens område.

e) Affald må kun nedlægges i ejendommens containere og skal være omhyggeligt
indpakket i egnede poser, således at spild og forurening undgås. Intet affald må
opbevares udendørs i forbindelse med lejemålet eller henkastes i gården eller andet
sted på ejendommens grund. Storskrald og papkasser skal bortskaffes af lejeren ved
egen foranstaltning.

f) Boldspil må kun forgå på græsplænen ikke foran boliger og på parkeringsplads.
g) Kælderdør skal altid være aflåst.

Der henvises til lejelovens og lejekontraktens almindelige bestemmelser.


