
HUSORDEN  FOR PALNATOKESVEJ 50 – 52  ODENSE 

 

At bo i en almen boligforening er en boligform, som mange mennesker vælger. Netop det at mange bor 

tæt sammen som i etagebebyggelse, kræver at alle overholder husorden og ved sin adfærd tager hensyn 

til andre. 

Boligen og dens installationer. 

Eventuelle utætheder i installationer skal straks meldes til boligforeningen. For at undgå fugtdannelser 

og  skader på boligen, bør der foretages en effektiv udluftning gennem døre og vinduer.                                                

Gerne flere gange dagligt, 5-10 min.  ad gangen. 

Afdelingen er tilsluttet  Glenten.dk.  Paraboler og andre antenner må opsættes efter gældende regler. 

Mobilsnak på opgangen frabedes. 

Alle yderdøre skal holdes lukkede. 

Der må ikke henstå SKO ,  Affaldsposer,  Møbler  og andre effekter på Trappeopgang, Cykelkælder           

og på   Fællesgangen på  3. Sal.  

Af hensyn til beboernes nattero skal brug af køkken og bad undlades i de sene nattetimer. 

Støj – Musik. 

På hverdage må der i rimeligt omfang bores og hamres fra kl. 7.00 – 19.00. 

Lørdage fra kl 9.00 – 15.00.   Søndage efter aftale med naboen.  Helligdage må der ikke hamres og bores. 

Tv og Radio m. v. 

Benyttelse af Radio,  Tv m. v.  skal ske med hensyntagen til naboer. 

I de sene aftentimer og tidlige morgentimer skal musik og anden støj neddæmpes efter kl 22.00,  således                  

at andre beboere ikke bliver generet.  Luk døre og vinduer kl. 22.00  så beboernes ønske om nattero 

respekteres. 

Vask – Tørring af tøj m. v.  

Vaskemaskine , tørretumbler må være i brug fra kl. 7.00 – 20.00. 

Undgå at overfylde maskinen.  KUN 2/ 3 fyldt.  Husk at tømme lommer.                                                                                   
Synligt snavs fjernes fra  Sko og lign.           Sko og lign.   skal lægges i vaskeposer.  

Tørring af tøj skal ske i tørrerum eller på tørrepladsen.  Tøj der er ophængt i fælles tørrerum, tages ned 
når det er tørt.  Beboerne bedes efterlade vaskerum og maskiner rent og sætte kurve på plads under 
bordet. 

 



 

 

 

Trappevask 1 gang om ugen. 

Beboere TV -  vasker i LIGE uger     og beboere  TH  -  vasker i ULIGE uger. 

Rengøring af Hoveddør,  Trapper og Vinduer på opgang påhviler lejere. 

Gelænder og vægge vaskes af.                                             

Genbrugeligt affald:   Glas, flasker og miljøfarligt affald  m. v. skal afleveres på en kommunal miljøstation. 

 

Affaldscontainer er KUN til køkkenaffald . 

Af hensyn til lugtgener skal alt affald afleveres i LUKKEDE affaldsposer og CONTAINER skal være låst. 

Brød, madrester og andet affald må ikke henkastes på afdelingens område. 

Aviser, reklamer og pap lægges i dertil opstillet container. 

 

Beboerne i Værelser på Palnatokesvej ,  3 sal: 

Beboerne i værelserne skal hver dag efter brug rydde op i køkken, bad og toilet efter sig selv. 

Der må ikke henstå Affaldsposer, Sko og andre effekter på fællesgangen.  

 

I regn, sne, frost og stormvejr samt om natten skal vinduer i loftrum, trappeopgange og samtlige 
kælderrum holdes lukkede. 

 

RYGNING på fællesarealer indendørs er ikke tilladt. 

 

Der må ikke holdes husdyr i Ejendommen ,  Palnatokesvej  50 – 52  Odense C. 

 

 

 

Husorden vedtaget på afd. møde sep. 2017 

 



 

 

 

  


