
Husorden afd. 0186 – Bymølleparken - Hjemmesiden 

 Reglement  

Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelse herom, anmodes enhver beboer om at iagttage god 
skik og orden i afdelingen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af 
boligforeningen.  

Husdyr:  

Der må ikke holdes husdyr. 

Affald:  

Beboerne er pligtige til at sortere affald.  

Affaldet skal bortskaffes i de til det forskellige affald mærkede containere. Der må intet henstilles udenfor 
containerne.  

Sorteringen skal foretages meget omhyggeligt.  

Fællesarealer:  

Beboerne må være nænsomme overfor beplantninger og græs. I øvrigt står alle anlæg under beboernes 
beskyttelse.  

På fællesarealer og i haver må man intet hensætte eller henlægge uden boligforeningens tilladelse, og 
denne kan ved egen foranstaltning og uden noget ansvar fjerne sådanne uberettiget anbragte genstande.  

Det er forbudt at tegne og male på ejendommenes træ- og murværk eller på anden måde beskadige 
området eller dens inventar.  

Private haver 

Vedligeholdelse af egen have påhviler beboeren. 

Det er tilladt at anbringe blomsterkasser med blomster samt at opsætte markiser og solsejl, når 
boligforeningens anvisninger vedrørende anbringelse og farver følges. 

Parkering:  

Parkering af motorkøretøjer i fællesområdet og på boligveje er ikke tilladt, men skal finde sted i de 
afmærkede båse.  

 Cykler mv. :  

Cykler mv. må kun hensættes på det af boligforeningen anviste sted.  

 



Udluftning:  

Beboerne må drage omsorg for en effektiv udluftning gennem vinduer og døre.  

Tørring af tøj:  

Tørring af tøj må ikke foregå i lejligheden.  

Bad, toilet:  

I toilettet må intet kastes, der kan tilstoppe afløbet, og kun toiletpapir må benyttes. Utæthed ved anlægget 
må omgående anmeldes til ejendomsfunktionæren. 

Skader: 

Utætheder og indslag af regn og sne samt enhver beskadigelse af ejendommen incl. vinduer og døre og af 
ejendommens inventar (hvor vedligeholdelsen påhviler boligforeningen) skal straks anmeldes til 
ejendomsfunktionæren.  

Erhvervsmæssig virksomhed 

Det er ikke tilladt at drive erhversmæssig virksomhed fra boligen 

Musik:  

Musicering i erhvervsøjemed må kun finde sted med boligforeningens samtykke. Benyttelse af radio, 
grammofon, cd afspillere og musikinstrumenter mv. skal ske med fornøden hensyntagen til de øvrige 
beboere.  

Antenner:  

Udvendige antenner må ikke opsættes.  

Skiltning:  

Skiltning må ikke finde sted uden boligforeningens særlige tilladelse. Navneskilte skal anbringes på 
postkassen. 

Forurening:  

Er en beboer skyld i forurening af eget eller fællesområdet, må den nødvendige rengøring omgående 
foretages af vedkommende beboer.  

Fyrværkeri:  

Det er forbudt at afbrænde fyrværkeri i ejendommen eller på dennes grund.  

Fælleshus 

I forbindelse med de 20 rækkehuse findes et fælleshus, som kan benyttes af beboerne efter interne 
retningslinjer. 


