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Følgende husorden er til for at skabe de bedst mulige forhold for alle i vores afdeling.  
Husordenen skal endvidere være medvirkende til at minde alle om, at afdelingen (bebyggelsen og 
dens omgivelser) af såvel miljømæssige som økonomiske grunde skal beskyttes.  
Det skaber også tryghed og tilfredshed, hvis vi alle tager hensyn til hinanden. 
Det er alle beboeres fælles pligt at være med til at følgende husorden bliver overholdt, af såvel 
beboerne, som deres gæster. 
Hvis der er tilfælde, hvor husordenen ikke bliver overholdt, kan Boligforeningen Kristiansdal 
kontaktes, for at forholdene kan bringes i orden. 
 
AFFALD: 
 
De opstillede affaldscontainere må kun anvendes til almindeligt husholdningsaffald og af 
hygiejniske grunde opfordres beboerne til at husholdningsaffaldet enten er indpakket eller er i en 
lukket plastpose. 
Aviser/blade og papir afleveres i containeren med en sprække i låget. 
Batterier kan man komme af med, ved at lægge dem i en plasticpose, som man binder en knude 
på, og lægger dem i den sorte plastbakke, der er på siden af containeren til aviser/blade og papir. 
Genbrugeligt materiale som flasker, glas, pap og plastik og lyskilder, kan afleveres på en af 
Odenses kommunes genbrugsstationer. 
 
Let komposterbart og andet mindre haveaffald skal i afdelingens kompostbeholder. 
Grene og andet storskrald, skal afleveres på en af Odense kommunes genbrugsstationer. 
 
ALTANER: 
 
Fodring af fugle og andre dyr må ikke ske på/fra altanen eller græsplænen. 
 
ANLÆGGENE: 
 
Bebyggelsens grønne områder og anlæg kan kun udvikle sig tilfredsstillende, når alle er 
nænsomme overfor beplantningen. 
Forvoldte skader, også hvis beboerens børn måtte være skyld deri, kan forlanges erstattet. 
 
Antenner: 
 
Udvendige antenner må ikke opsættes. 
Afdelingsbestyrelsen og Boligforeningen Kristiansdal kan dog i samråd dispensere fra forbuddet i 
tilfælde, hvor særligt vægtige helbredsforhold er til stede.  
Der vil dog aldrig blive givet tilladelse til opsætning af antenner, som skal fastgøres i 
ejendommens murværk. 
Der skal ansøges skriftligt til Boligforeningen Kristiansdal, om opsætning af parabolantenner.  
Gives tilladelsen, må denne ikke påmonteres hus, rækværk og må ikke gå over almindelig 
hæk/hegnshøjde. 
Der må ikke installeres ekstra antennetilslutning uden antenneselskabets tilladelse. 
 
FORSIKRINGER: 
 
Hvis en beboer slår en rude itu uden for boligen, er det på skadevolders eget ansvar, og skade af 
denne art vil som regel blive dækket af dennes ansvarsforsikring. 
Skade på beboerens private indbo f.eks. vandskade som følge af rør - eller radiatorsprængning, er 
ikke dækket af afdelingens forsikringer. 
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Lejer skal selv tegne indboforsikring. 
 
HAVE: 
 
Til enhver bolig kan der høre en have. 
Hvis en lejer ønsker at oprette, eller udvide en have, skal der rettes henvendelse til 
Boligforeningen Kristiansdal. 
Hvis beboerne kan blive enige om deling af området, skal de henvende sig til Boligforeningen 
Kristiansdal for videre behandling. 
Alle udgifter i forbindelse med opretning, eller udvidelse af haver påhviler lejeren. 
I haven må der ikke opbevares effekter, der ikke benyttes til dennes pasning, ren - og/eller 
vedligeholdelse. 
Haven skal passes forsvarligt og må ikke benyttes til affaldsplads. 
Mislighold eller manglende pasning af haven vil medføre oprydning/genopretning for lejerens 
regning. 
Lejer skal inden 1. juli klippe hækken om det lejede areal.  
Største højde for hække er 150cm. 
Hæk mod stier skal klippes, så færdsel på fortov kan ske uden gene for den gående (25cm fra 
inderste flisekant mod skel) og uden gene for ejendomsmesterens snerydning.  
Opsætning af læhegn ved terrasse må finde sted på betingelse af materiale, dimensioner og 
farver passer til bebyggelsens øvrige træværk.  
Største højde af læhegn er 180cm og må ikke opsættes nærmere hæk end 1m.  
Enhver vedligeholdelse heraf påhviler den enkelte lejer. 
 
HUSDYRHOLD: 
 
Det er tilladt at holde 1 husdyr pr. bolig, det er dog ikke tilladt at holde: Slanger, krybdyr og 
følgende muskelhunde: Amstaff, Bullmastiff, Bullterrier, Pit Bull Terrier, Dogo Argentine, Dogo 
Canarian, Dogo de Bordeux, Dogo Americano Bulle Terrier samt blandinger med ovennævnte 
racer. 
Følgende regler gælder for husdyrhold: 
Husdyret skal være i snor. 
Husdyret må ikke luftes på legepladsen, i afdelingens bede eller på de græsplæner, der bliver 
slået.  
Efterladenskaber skal straks og uden opfordring samles op. 
 
HÅRDE HVIDEVARER: 
 
Afdelingen har installeret komfur, emhætte og køle/fryseskab og vedligeholder disse.  
Skader, som er forårsaget ved fejlbetjening eller hærværk, begået af lejeren eller dennes gæster, 
skal lejeren selv betale.  
Lejeren står for den daglige renholdelse af de hårde hvidevarer. 
 
KONTROVERSER: 
 
Klager indsendes skriftligt til Boligforeningen Kristiansdal, som forelægger dem for 
afdelingsbestyrelsen. 
Såfremt en klage er berettiget, fremsendes en henstilling. 
I gentagelsestilfælde kan lejemålet ophæves. 
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KØKKEN, BAD OG TOILET: 
 
For at undgå tilstopninger af afløbsrør skal man være varsom med, hvad der skylles ud gennem 
vask, gulvafløb og toilettet. 
Eventuelle tilstopninger betales af lejer.  
Utætte, støjende eller på anden måde defekte vandhaner, cisterner eller andre installationer skal 
straks anmeldes til ejendomsmesteren.  
 
LEG OG BOLDSPIL: 
 
Leg og boldspil må ikke foregå på trapper og op af husmure, eller hvor man er til gene for andre. 
Der må ikke tegnes eller males på fliser, træ - eller murværk. Basketball er tilladt ved 
basketballnettet. 
 
PARKERING OG MOTORKØRSEL: 
 
Parkering må kun finde sted indenfor de markerede parkeringspladser.  
Last- og campingvogne samt uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområdet, ej 
heller på parkeringspladserne. 
Det er dog tilladt at have sin campingvogn parkeret i 3 dage før afrejse og 3 dage efter 
hjemkomst, af hensyn til pakning, tømning og rengøring.  
Parkering af trailere er kun tilladt, hvis den pågældende beboer har en bil og hvis traileren fylder 
så meget, at der ikke kan parkeres en bil foran traileren, uden at generer den øvrige trafik på 
parkeringspladsen samt vanskeliggøre vedligeholdelsen af de grønne områder. 
Kørsel på afdelingens område skal ske med lav hastighed og stor forsigtighed af hensyn til 
afdelingens børn. 
 
SKADEDYR: 
 
Hvis man ser eller har en formodning om at der er rotter i afdelingen, skal det straks meddeles til 
ejendomsmesteren. 
 
SKILTNING M.V.: 
 
Navneskilte opsættes af boligselskabet for beboernes regning. 
Enhver anden form for skiltning, herunder erhvervsmæssigt, er ikke tilladt. 
 
SKURE: 
 
Det til boligen hørende skur skal, uanset om det anvendes af beboeren, holdes aflåst. 
Særlig brand- og eksplosionsfarlige effekter må ikke opbevares i skuret. 
Der må ikke laves om på de elektriske installationer, f.eks. må der ikke laves strømudtag til 
elektriske apparater, da det strøm der bruges i skurene er fællesstrøm. 
Hvis en lejer ønsker at have strøm i sit skur, er det lejeren selv der skal afholde alle udgifter til 
installationen. 
Den strøm der skal bruges, skal trækkes fra lejrens egen måler. 
 
STØJGENER: 
 
Musik og sammenkomster må ikke gentagne gange forstyrre de omkringboende, der må dog 
accepteres støj og musik fra afdelingens afholdelse af fællesarrangementer. 
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På ugens første 5 dage må der i rimeligt omfang bores og hamres, f.eks. ved ophængning af 
gardiner og billeder, i tidsrummet fra kl. 9.00 til kl. 20.00. Lørdag i tidsrummet fra kl. 9.00 til kl. 
18.00 og søndag fra kl. 12.00 til kl. 18.00. 
 
TØJVASK: 
 
I etagebyggeri må maskinvask ikke finde sted i tidsrummet 21.00 til kl. 07.00.  
Tørring af tøj ud af vinduer er ikke tilladt.  
 
UDLUFTNING: 
 
For at undgå fugtdannelse med deraf følgende skade på bygningen skal beboeren drage omsorg 
for, at der foretages en daglig effektiv udluftning i boligen - helst flere gange om dagen, især i 
fyringssæsonen og specielt ved tøjtørring i boligen. 
Ventilationen under gulve må ikke hindres ved tilstopning af eksisterende sokkel eller 
panelventiler. De monterede udluftningsventiler må ikke tilstoppes. 
Lejer hæfter for skader, der skyldes ringe eller manglende udluftning. 
 
VEDLIGEHOLDELSE: 
 
Beboerens pligt til vedligeholdelse fremgår af lejekontrakten, suppleret med det gældende 
vedligeholdelsesreglement. 
 
ÆNDRING AF BOLIGEN: 
 
Ved enhver ændring af det lejede, herunder supplering af det oprindeligt tilhørende, skal 
Boligforeningen Kristiansdal ansøges skriftligt og med skitse af ændringen.  
Boligforeningen Kristiansdals skriftlige tilladelse skal foreligge og overholdes, inden ændringen 
påbegyndes.  
Bygningsmyndighedernes evt. stillede krav skal ligeledes efterkommes. 
 
GYLDIGHED: 
 
Nærværende husorden, for Boligforeningen Kristiansdal, afdeling 76, Smedebakken 41- 97, 5270 
Odense N, betragtes som et tillæg til lejekontrakten, og overtrædelse af denne vil blive betragtet 
som misligholdelse af lejeforholdet. 
 
Nærværende husorden er vedtaget af beboerne på det ordinære afdelingsmøde den 
20/9 2010. 
 


