
 

Smede- og Maskinarbejdernes Andelsboligforening Ordensreglement. 
 

Følgende regler er givet for at skabe de for alle beboere bedst mulige forhold i det 

miniaturesamfund, som en boligafdeling reelt er. 

Endvidere skal de være medvirkende til at erindre alle om, at bebyggelsen og dens omgivelser af 

såvel økonomiske som miljømæssige grunde skal beskyttes. 

Og husk - det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til 

hinanden. 

 

AFFALD: 

Nedfaldsskakter må kun anvendes til køkkenaffald, der skal være indpakket eller i plastpose. 

Flasker, glas, jord og andet lignende affald, der ikke må kastes i nedfaldsskakten, skal ligesom 

større genstande lægges i den opstillede affaldscontainer ved Bjerregårdsvej. 

Skaktlåger og containerlåg skal lukkes efter brug. 

 

ANLÆGGENE: 

Bebyggelsens grønne anlæg kan kun udvikle sig tilfredsstillende, når alle er nænsomme overfor 

beplantningen. Færdsel i de beplantede arealer er derfor ikke tilladt. 

Forvoldte skader, også hvis beboeres børn måtte være skyld deri, kan forlanges erstattet. 

 

Ændres til: Grill og ophold på fællesarealer 

Grill må kun foregå på den dertil indrettede festplads.  

Flyttes borde og bænkesæt ud på den store græsplæne, skal de stilles tilbage under pergolaen. 

Der må ikke spilles musik eller bold på den store græsplæne (børn er dog undtaget). 

 

ANTENNER: 

Boligafdelingen er tilsluttet Næsby Antennelaug. 

Udvendige antenner til f.eks. walkie-talkie må ikke opsættes. 

Bestyrelsen kan dog dispensere fra forbudet i tilfælde, hvor særlig vægtige helbredsforhold er til 

stede. 

 

BAD OG TOILET: 

Af hensyn til natteroen skal badning så vidt muligt undlades i de sene nattetimer. 

Vær varsom med hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat og lignende må ikke kastes i 

toiletkummen. 

 

BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER, LEGEREDSKABER M.V.: 

Disse ting må kun henstilles på de pladser og i de rum, der kan anvises til formålet, og de må aldrig 

henstilles således, at de er til gene for andre. 

Beboerne er pligtige til at holde de fælles cykelrum i kældrene aflåsede, og nøglerne hertil må ikke 

udlånes 

til uvedkommende. 

Cykling og knallertkørsel er ikke tilladt på gangstier. 

 

 

 

 



 

FORSIKRINGER: 

Før beboeren tegner glasforsikring eller andre lignende forsikringer, bør der rettes henvendelse til 

varmemesteren eller administrationens kontor med forespørgsel, om der forefindes kollektiv 

forsikringsordning. Hvis beboeren eller dennes børn slår en rude itu uden for boligen, er det på 

skadevolderens eget ansvar, og skade af denne art vil som regel blive dækket af dennes 

ansvarsforsikring. 

Skade på indbo, f.eks. vandskade som følge af rør- eller radiatorsprængning, er ikke dækket af 

boligafdelingens forsikringer. 

 

HUSDYRHOLD: (hund/kat) 

Husdyrhold er ikke tilladt. 

 

MUSIK: 

Benyttelse af radio, fjernsyn, grammofon, båndoptager og musikinstrumenter skal ske med 

fornøden hensyntagen til naboerne og bør ikke finde sted i de sene nattetimer. 

Erhvervsmæssig musiceren fordrer boligforeningens skriftlige samtykke. 

 

PARKERING OG MOTORKØRSEL: 

Parkering må kun finde sted på de til boligafdelingen indrettede parkeringspladser. 

Last- og campingvogne samt uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområdet, ej 

heller på p-pladserne. 

Motorkørsel uden for køreveje og p-pladser må ikke finde sted. 

 

PULTERUM M.V.: 

De til boligen hørende pulterrum skal, uanset om de anvendes, af beboeren holdes aflåst. Særlig 

brand- og eksplosionsfarlige effekter må ikke opbevares, og rummenes eventuelle vinduer skal 

holdes lukkede. 

 

SKILTNING M.V.: 

Navneskilte opsættes og bekostes af beboeren. Anden form for skiltning er ikke tilladt. 

 

STØJ: 

På ugens 5 første dage må der i rimeligt omfang bores og hamres, f.eks. ved ophængning af 

gardiner og billeder, i tidsrummet fra kl. 9 til kl. 18 - lørdag dog kun i tidsrummet fra kl. 9 til kl. 15 

- og slet ikke på søn- og helligdage. 

 

TRAPPER: 

Der må ikke henstilles effekter af nogen art i indgangspartier eller på trapperne. 

Ophold og leg på trapper og lignende steder må ikke finde sted. 

 

Ændres til: Trappeopgange 

På trappeopgange må der ikke løbes og hoppes, samtidigt må der ikke stå cykler, barnebogne 

klapvogne eller lignende på afsatserne, da brand- og flugtveje altid skal holdes frie og farbare. 

Ydermere må der ikke opbevares ting under trappeopgangene. 

 

UDLUFTNING: 



For at undgå fugtdannelse med deraf følgende skade på bygningerne skal beboeren drage omsorg 

for, at der foretages en daglig, effektiv udluftning i boligen - helst flere gange om dagen, især i 

fyringssæsonen. 

Skriftlig anvisning kan fåes ved henvendelse til varmemesteren. 

 

 

 

VANDHANER OG CISTERNER: 

Utætte, støjende eller på anden måde defekte haner og cisterner skal omgående anmeldes til 

varmemesteren. 

 

VASK OG TØJTØRRING: 

Boligafdelingens møntvaskerier er beliggende i kælderen under Kragsbjergvej 73 og Bjerregårdsvej 

15. De i vaskerierne opslåede anvisninger skal nøje følges. 

Tøjtørring må ikke foregå i boligen. 

 

VEDLIGEHOLDELSE: 

Pligten til vedligeholdelse af boligen, dens installationer samt evt. tilhørende have fremgår af 

lejekontrakten og det gældende vedligeholdelsesreglement. 

 

VINDUER OG DØRE: 

Beboerne skal sørge for, at vinduer - og evt. døre - i såvel boligen som dertil hørende pulterrum 

m.v. er forsynet med hele ruder. 

Dørpumpers funktion må ikke hindres, og gældende regler om beboers medvirken til 

fælleslokaliteters og - områders aflåsning skal overholdes. 

 

Rygning  

Rygning på trappeopgange må ikke foregå. Rygning på beboernes altaner er tilladt, dog må 

cigaretskodder ikke smides ud over altanen. 

 

 

 

Ordensreglementet er vedtaget på generalforsamlingen d. xx. xxxx 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Smede- og Maskinarbejdernes Andelsboligforening Ordensreglement. 
 

At bo i en almen boligforening er en boligform, hvor mange mennesker bor tæt sammen. Derfor har 

vi opstillet nogle regler, som bør overholdes for at medvirke til at skabe et godt klima blandt 

beboerne i bebyggelsen. Reglerne er fastsat for at beskytte både dig og bebyggelsen og i øvrigt for 

at skabe god ro og orden blandt beboerne. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender 

nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. 

  

Maskiner 

Boremaskiner og andet støjende værktøj må benyttes på hverdage indtil kl. 20. 

 

Musik 

Benyttelse af radio, TV mv. skal ske med hensyntagen til naboerne. I de sene aftentimer skal musik 

og anden støj neddæmpes, således at andre beboere ikke bliver generet. 

 

Udluftning. 

For at undgå fugtdannelse og dermed følgende ødelæggelse af murværk, træværk, tapet og maling - 

bør der foretages en effektiv udluftning gennem vinduer og døre. Helst flere gange dagligt, blot 5-

10 minutter ad gangen.  

 

Affald 

Affald skal være pakket ind, før det smides i molok eller container.  

Større ting, som papkasser, møbler og lignende må ikke henstilles i affaldsrummet.  

 

Grill og ophold på fællesarealer 

Grill må kun foregå på den dertil indrettede festplads.  

Der må kun anvendes gasgril på altaner. 

Flyttes borde og bænkesæt ud på den store græsplæne, skal de stilles tilbage under pergolaen. 

Der må ikke spilles musik eller bold på den store græsplæne (børn er dog undtaget). 

 

Lad ikke børnene lege eller opholde sig på trapper, loftgange, i kældre og andre steder, hvor det kan 

være farligt eller til væsentlig gene for beboerne. - Det er naturligvis ikke tilladt at tegne eller male 

på ejendommens træ- og murværk eller på anden måde at beskadige ejendommen eller dens 

haveanlæg. 

 

Barnevogne, cykler, knallerter, legeredskaber mv. 

 

Disse ting må ikke stilles således, at de kan være til gene for andre, men må stilles på de pladser og 

i de rum, der er indrettet hertil. Cykling og knallertkørsel er ikke tilladt på gangstier. 

 

  

 



 

 

 

Parkering og motorkørsel 

Parkering af personbiler og motorcykler må kun finde sted på de afmærkede parkeringsbåse. 

Erhvervskøretøjer, last- og campingvogne samt uindregistrerede motorkøretøjer må ikke stilles i 

boligområdet. Af hensyn til børnenes sikkerhed bør beboerne køre med forsigtighed på boligvejene. 

 

Antenner 

Beboerne må kun opsætte udvendige antenner, paraboler og loftsantenner efter forudgående 

skriftlig tilladelse fra boligforeningen (jf. i øvrigt lejelovens bestemmelser). 

   

Hvidevarer og andre tekniske installationer. 

 

Normal drift og vedligeholdelse af de tekniske installationer betales af boligforeningen. Skader, 

som måtte skyldes forkert betjening eller misbrug betales af beboerne. Alle uregelmæssigheder ved 

de tekniske installationer skal hurtigst muligt anmeldes til ejendomsfunktionæren. 

   

Bad og toilet 

For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask 

og toilet. Bleer, vat, o. lign. bør aldrig kastes i toiletkummen. 

 

Eventuelle utætheder i installationerne bør straks meldes til ejendomsfunktionæren. Frostvejr. For at 

undgå frostsprængninger bør radiatorerne i vintertiden aldrig være lukket helt til, hvis vinduer i 

værelset er åbne. 

 

Døre og vinduer 

Døre, der er forsynet med smæklås eller dørpumpe, skal være lukkede og må ikke holdes åbne ved 

anbringelse af sten, træstykker eller lignende. 

   

Trappeopgange 

På trappeopgange må der ikke løbes og hoppes, samtidigt må der ikke stå cykler, barnevogne 

klapvogne eller lignende på afsatserne, da brand- og flugtveje altid skal holdes frie og farbare. 

Ydermere må der ikke opbevares ting under trappeopgangene. 

 

Undgå venligst henstilling af flasker, fodtøj eller lignende på trapperne. Skån de grønne anlæg. 

Alle vil gerne bo i at pænt kvarter. Boligforeningen har gjort sit til at skabe en god bebyggelse, og 

hvis beboerne og især børnene til daglig vil gøre deres til at værne om beplantninger og de 

kollektive anlæg, kan man fortsat have en pæn bebyggelse. 

   

Husdyr 

Husdyr er ikke tilladt. 



 

Indvendig vedligeholdelse 

Lejligheden skal bibeholdes i sin oprindelige form. Afvigelser herfra må ikke finde sted uden 

skriftlig tilladelse fra boligforeningen. 

Lejer skal selv bekoste udskiftning af brusehoved- og slange, samt udskiftning af lyskilder i 

lejemålet, fra fast installation i det omfang det er nødvendigt. 

   

Forsikring 

Vi gør opmærksom på, at vandskade på indbo som følge af rør- eller radiatorsprængninger ikke er 

dækket af afdelingens forsikringer. Det anbefales derfor at tegne en indboforsikring. 

   

Rygning  

Rygning på trappeopgange må ikke foregå. Rygning på beboernes altaner er tilladt, dog må 

cigaretskodder ikke smides ud over altanen. 

 

 

 

 

 

 

Ordensreglementet er vedtaget på generalforsamlingen d. 29. maj 2019. 

 


