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Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder også, at der er en række love, vedtægter og regler, 
som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. 
 
I din afdeling er der desuden – af beboerne selv – truffet beslutning om et sæt ordensregler, som 
gælder for afdelingen. 
 
Er du i tvivl om fortolkningen af en bestemt regel, så kontakt enten din afdelingsbestyrelse eller 
boligselskabets kontor. 
Det er vigtigt at tage hensyn til sine naboer, når man bor tæt, men ingen ordensregler kan 
regulere alle forhold i detaljer. Der vil derfor være emner, der ikke er medtaget i disse 
ordensregler.  
 
Brug din sunde fornuft og opfør dig, som du gerne vil have, dine naboer opfører sig. 
 
1. Huset 
Der må ikke på husets facade anbringes markiser, flagstænger, skilte eller reklamer af nogen art, 
uden godkendelse af afdelingsbestyrelsen. 
 
2. Udendørs områder 
Det er forbudt at udkaste brød o.l. på grund af rottefare. 
  
3. Husdyr 
Det er ikke tilladt at holde husdyr. 
 
4. Musik og støj 
Afspilning af musik må ikke være til gene for øvrige beboere. Særligt bør der tages hensyn i aften- 
og nattetimerne. Sørg for at orientere naboerne, når der holdes fest. 
 
Støjende arbejde f.eks. brug af boremaskine må kun finde sted mellem kl. 10.00 og 20.00. 
 
 
5. Trappevask 
 
Lige uger     Ulige uger 
 
1.tv.              1.th. 
2.tv.              2.th. 
3.tv.              3.th. 
 
Nr. 4 og 6, stuen, vasker nederste repos uden for egen dør én gang hver anden uge. 
 
Ellers gælder det, at man vasker sin egen repos og trapperne ned til næste etage. 
 
6. Paraboler 
Der må ikke opsættes paraboler på facaden. 
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7. Affald 
Pap skal ikke sættes i storskraldsrummet, men puttes i stedet i pap-containeren på fortovet ud for 
Holbergsgade 2, af beboeren selv. 
 
Ligeledes hører flasker ikke til i rummet, men i flaskecontaineren, Wilstersgade 23, eller ved 
Brugsen i Jægergårdsgade. 
 
Sorter dit affald! Følg det ophængte skema, og put de i de poser, som ligger i vindueskarmen.  
 
 


