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Husorden 
Fælles spilleregler giver bedst mulighed for fair play. Det betyder også, at foruden de danske love, 
er der 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 alt. Så der vil naturligvis være emner, der ikke er medtaget. Derfor vil sund fornuft og 
rimelig opførsel være et godt udgangspunkt.  
Ryhaven er en almen boligafdeling under Østjysk Bolig. Det betyder, at beboerne selv har det 
økonomiske ansvar for drift og brug af afdelingens boliger, udearealer og fællesanlæg. 
Ødelæggelser og uhensigtsmæssig brug koster vore egne huslejekroner. 
 
Det betyder også, at vi selv bestemmer, hvordan vi vil have det med hinanden. Dårligt naboskab 
og gener for andre beboere koster tilfredshed og glæde ved at bo med fælles ansvar. 
 
Ordensregler for Ryhaven skal modvirke unødige huslejeudgifter og understøtte godt og 
hjælpsomt naboskab. 
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1. Boligen 
Boligens klimaskærm (tag og ydermure) vedligeholdes over den fælles drift. Dog renser vi selv 
tagrender ved behov – ca. 2 gange om året. Hvis du har problemer med det, kan du henvende dig 
til afdelingsbestyrelsen. 
 
Opsætning af udvendige antenner, markiser, terrasseoverdækning og andet, der kræver 
ophængning på bygningen, må ikke forvolde skader på bygningen og skal godkendes af 
Driftscenteret.   
Paraboler må ikke opsættes på bygningen, men opsættes i egen have med parabolens overkant i 
en højde, der ikke overstiger havens plankeværk.  
 
Vi vedligeholder selv egen bolig indvendig i overensstemmelse med vedligeholdelsesreglementet. 
 
Ændringer af boligens nagelfaste indretning kræver forudgående tilladelse hos østjysk Bolig. 
 

2. Haven 
Plankeværk der omkranser haverne anlægges og vedligeholdes over afdelingens drift. 

Der må ikke plantes vækster som nedbryder plankeværket, fx efeu. Sådanne planter kan evt. vokse 

på espalier. Ved fraflytning udbedres skader på plankeværker for den fraflyttende beboers 

regning. 

Man anlægger og vedligeholder selv sin egen boligs have. 

Ved fraflytning skal haven fremstå velholdt.  Dette vurderes ved udflytningssynet. 

Det påhviler den enkelte husstand, at renholde og snerydde fliser og vedligeholde beplantning 1 m 

rundt om bolig og have.  

Træer I haverne må ikke blive højere end 3,5m, der må enten vælges mindre typer eller beskæres. 

Ved placering af træer I haverne skal der dels tages hensyn at træet med sin rod eller krone ikke 

forvolder skade på bygninger dels til at træet f.eks. ved at skygge ikke genere naboen. I 

tvivlstilfælde kan Driftscenteret spørges til råds. 

Beboere kan pålægges at beskære eller fælde et træ, skal arbejdet udføres af privat firma sker 

dette på beboerens bekostning. 

Driftscenteret holder opsyn med det udvendige vedligehold og kan henstille til beboere at opfylde 

deres forpligtelser. Er dette ikke sket inden en given frist bestilles der gartner til at ordne det 

fornødne på beboerens regning. 

Evt. kan der gives dispensation fra disse regler pga. handicap aftales med Driftscenteret. 
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Anlæg i haven må ikke ved opsætning eller brug forvolde skader på bygninger eller plankeværk. 

Spørg varmemesteren inden opsætning. Anlæg i have skal fjernes ved fraflytning med mindre ny 

beboer ønsker overtagelse. Der kan ikke kræves betaling for anlæg eller planter i haven ved 

fraflytning. 

Skure i en have må højst dække 10m2 ifølge småhusreglementet. 

3. Fællesarealerne 
Beplantninger, belægninger, legepladser og udeinventar anlægges og vedligeholdes over den 
fælles drift. 
 
Vi bruger fællesarealer i overensstemmelse med deres formål og uden unødig nedslidning. 
 
Vi tager hensyn til andre brugere, og vi hjælper hinanden med, at fællesarealerne fremstår pæne 
og uden henkastet affald. 
 
Hvis der er et beboerbed i tilknytning til ens hus, kan man enten vælge selv at beplante det 

eller man kan frasige sig brugsretten, hvorefter Driftscenteret vil tilså bedet med græs. Ønsker 

man at beplante et beboerbed, skal bedet passes. Manglende vedligeholdelse kan påtales af 

Driftscenteret og bestyrelsen og evt medføre at bedet ryddes og tilsås med græs. 

4. Affald og renovation 
Håndtering af affald tager meget af Driftscenterets tid og belaster dermed vores fælles 

økonomi via huslejen. 

 
Derfor er det vigtigt at overholde de til enhver tid gældende bestemmelser for bortskaffelse af 
affald. 
 
Henkastning af affald uden hensyn til arbejdsmiljø, andre beboere og Ryhavens fremtræden 
betragtes som misligholdelse, jfr. pkt. 10. 

 

5. Fælleshuset (Ryhaven 10B) 

Generelt 

Det er hensigten er at fælleshus og gæsteværelser bliver anvendt mest muligt og derved kommer 

til glæde for Ryhavens beboere, men samtidig at det nye flotte hus vedligeholdes og vedbliver 

med at fremtræde indbydende og lækkert. Ordensreglerne og priser er udfærdiget med dette for 

øje. 
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Beskrivelse af hvad der kan lejes, priser  

Ryhavens Fælleshus kan lejes af beboere i Ryhaven afd. 3. Beboere der lejer huset skal være over 

21 år og selv være tilstede ved det afholdte arrangement. Det indskærpes at forældre er tilstede 

og holder tæt opsyn ved fester for unge under 21. Lejer er ansvarlig for at arrangementer afvikles i 

overensstemmelse med de generelle ordensregler i Ryhaven. 

Huset kan ikke serie reserveres til private arrangementer. 

Udlejning sker efter først til mølle princippet.  

Der underskrives lejekontrakt. Leje og depositum betales samlet ved udlevering af nøgle. 

Tidspunkt for afhentning og aflevering af nøgle aftales med Lene Nørgaard Madsen, Ryhaven 93. 

Reservering af huset til konfirmation kan ske fire år frem. Der betales depositum og underskrives 

lejekontrakt 1 år inden, senest afbestilling 2 mdr. inden. 

Hvis du vil leje fælleshuset, skal du kontakte Lene Nørgaard Madsen, Ryhaven 93, på telefonnr:   

86 18 81 56 mellem kl. 15 - 20  

Leje     250 kr. i kontant  

Depositum                          1000 kr. i kontant 

 

Depositum tilbagebetales, når huset tilbageleveres uden skader og rengjort efter den udleverede 

rengøringstjekliste. Ved mangelfuld rengøring, betaler lejer for professionel rengøring.  

Ved skader, hvor udbedringen overstiger de 1000 kr der er betalt i depositum, vil OJBA sende 

regning på det udækkede beløb. 

Huset stilles gratis til rådighed ved arrangementer på foranledning af bestyrelsen og/eller 

aktivitetsudvalget. 

Ordensregler ved benyttelse af Fælleshuset 

Der må maksimalt opholde sig 75 personer ad gangen.   

Huset skal holdes dyrefrit 

Der må ikke ryges indendørs. 

Når der spilles musik, skal vinduer og døre lukkes senest kl. 22 og musikken skal ophøre kl. 22 

inden hverdage, og kl. 01 natten efter fredag og lørdag. 

Affald skal samles ind fra udearealerne inden man forlader huset om natten. 
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Gæsteværelser 

Afdelingen råder over to gæsteværelser, beliggende ved Fælleshuset. Hvert værelse har 

dobbeltseng samt eget bad og toilet. Ekstra seng kan lånes gratis. 

Beboere i Ryhaven (afd. 3) kan leje disse værelser til indkvartering af egne gæster. Beboeren er 

ansvarlig for det lejede. 

Man medbringer selv håndklæder, dyner, puder, betræk og lagen. Desuden toiletpapir, sæbe mm.  

Værelse og badeværelse skal rengøres efter den udleverede tjekliste. Der forefindes 

rengøringsmidler og redskaber i fællesområdet. 

Udlejning 

Hvis du vil leje gæsteværelserne, skal du kontakte Lene Nørgaard Madsen, Ryhaven 93, på 

telefonnr:  nr. 86 18 81 56 mellem 15 og 20  

Priser: 
Værelsesleje: 100/50 kr pr. værelse (hhv. fr-sø og helligdage /hverdage). 

Depositum: 500 kr pr. værelse 

 

Værelserne kan højst reserveres for 7 dage ad gangen, hvis der ikke er andre lejere 1 uge inden, 

kan der dispenseres for dette. Værelserne kan højst reserveres 1 år i forvejen, depositum betales 

ved reservationen. 

Sengene er pålagt vådliggerlagen under rullemadrassen. Ved uheld  tilbagebetales depositum 

såfremt dette meddeles ved aflevering, så skaden kan udbedres inden værelset udlejes igen. 

Der må ikke være husdyr på værelserne. 

 
6. Fællesvaskeri  
Efter renoveringen er alle Ryhavens boliger forsynet med vaskemaskine og tørretumbler og har 

således ikke længere behov for et fælles vaskeri. 

I overgangsperioden frem til ca. 1/12-2017 er Fællesvaskeriet åbent for de beboere der bor i 

genhusning i ungdomsboligerne og for lejerne i ungdomsboligerne, til brug for vask for egen 

husstand. 

Når renoveringen afsluttes overgår vaskeriet til afd. 26. 

Information om vaskeriet og dets brug fremgår af opslag og vejledning i vaskeriet. 
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7. Motorkøretøjer 
På flisebelagte stier, brandveje og græsarealer er parkering ikke tilladt. Dette gælder alle 

motorkøretøjer og påhæng, herunder trailere og campingvogne. 

I forbindelse med nødvendig af- og pålæsning kan brandvejen benyttes. Der må ikke køres på 

øvrige flisebelagte stier, da disse ikke er beregnet til en sådan trafik og meget hurtigt vil blive 

ødelagt, med store omkostninger for Ryhavens beboere til følge. 

8. Parkering 

Parkeringsreglerne har været suspenderet I renoveringsperioden. Når renoveringen er 

afsluttet, vil der blive optegnet parkeringslommer og nedennævnte regler vil igen blive 

håndhævet.  

Parkering foregår på afdelingens parkeringspladser i overensstemmelse med regler om friholdelse 

af brandveje. Dermed tages også hensyn til snerydning og anden arbejdskørsel. 

Lastbiler og tunge køretøjer, med tilladt totalvægt på over 3.500 kilo samt påhængsvogne og 

sættevogne med tilladt totalvægt over 750 kilo, må ikke henstilles på afdelingens 

parkeringspladser. 

Ubrugbare eller ikke indregistrerede køretøjer, må ikke henstilles på parkeringspladserne i 

Ryhaven, mere end 5 sammenhængende dage og ikke gentagne gange. Midlertidig 

parkeringstilladelse afhentes hos Driftscenteret. 

Campingvogne må ikke henstilles på afdelingens parkeringspladser. Der kan dog tillades henstilling 

2 gange pr år á 7 dage af hensyn til mulighed for rengøring m.m., enten på p-pladserne ved 58/60 

eller pladserne over for kælkebakken ved nr. 10 og 6. Midlertidig parkeringstilladelse afhentes hos 

varmemester.  

Uretmæssigt henstillede køretøjer eller påhængskøretøjer der ikke er har synlig midlertidig 

parkeringstilladelse påsat efter anvisning eller hvor tidsfristen er overskredet, vil kunne tildeles 

parkeringsbøde af parkeringsselskabet. 

Længerevarende henstilling af campingvogne kan ske på parkeringsområdet mellem nr. 70 og 

Ringvejen. Den enkelte beboer, skal meddele parkering af campingvogne på dette område til 

Driftscenteret.  

Almindelige trailer uden høje sider (gælder ikke campingvogne, hestetrailere eller lukkede 

trailere), kan længerevarende henstilles på parkeringsområdet mellem nr. 70 og Ringvejen.  
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Kontrol af parkering foretages af privat firma gennem pålæg af parkeringsafgift for uretmæssig 
parkering. Dette både for at håndhæve de vedtagne regler, samt for at sikre at afdelingen ikke kan 
pålægges kollektivt bødeansvar, hvis der forekommer ulovlig parkering på brandvejene 

9. Husdyr 
Følgende husdyrregler er vedtaget på Ryhavens afdelingsmøde den 08.09.11: 
Hver husstand må holde 2 katte. 
Det er tilladt at have killinger af egen avl i op til 3 måneder efter fødslen, hvorefter dyreholdet 
igen skal reduceres til de maksimalt to dyr. 
 
Det anbefales at katte neutraliseres. 
 
Katte skal registreres hos boligselskabets administration. 
 
Katte skal holdes inden for egen lejlighed og have (jfr. lov om mark- og vejfred § 14). 
 
Hver husstand må holde 1 hund. Der må samtidigt holdes 1 kat, i alt højst to husdyr. 
 
Det er tilladt at have hvalpe af egen avl i op til 3 mdr. efter deres fødsel, hvorefter dyreholdet igen 
skal reduceres til de maksimalt to dyr, hvoraf kun ét må være en hund. 
 
Hunden skal registreres hos boligselskabets administration. 
 
Hunde må ikke holdes til kamp-, vagt- eller beskyttelsesformål. 
 
Husdyrejeren opsamler konsekvent efterladenskaber. 
 
Dyreholdet er underlagt den til enhver tid gældende lovgivning, p.t. beskrevet i Bekendtgørelse af 
lov om hunde af 12/4 – 2010, samt i Lovændring af lov om hunde og dyreværnsloven af 25/6-
2010, heri står bl.a.:  
 
- Hunde skal iht. loven være forsikrede. Dette sikrer at afdelingen holdes skadesløs i tilfælde af at 
hunde forårsager skader. 
 
-Hunde skal være i snor på fællesarealer, stier, gader, pladser og grønne arealer, der er åbne for 
almindelig færdsel. 
 
-Hunderacer der er nævnt i loven, samt krydsninger hvor en af disse racer indgår, er ikke tilladt. 
 
Hvis tilladelsen til at holde husdyr ophæves ved et senere afdelingsmøde, har man ret til at 
beholde allerede anskaffede og registrerede dyr. 
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10. Musik og støj 
Høj musik og støj er den hyppigste årsag til gener for andre beboere. 
 
Vi lytter til egen musik, uden at andre beboere tvinges til at lytte med.  Og vi undgår støj, der 
forringer vores fælles miljø. Vær især opmærksom på, at høj musik og støj ikke går ud over andres 
nattesøvn.  
 
Det er hensynsfuldt naboskab at orientere naboer om fester og begivenheder, der kan medføre 
støjgener i begrænsede tidsrum.  

 
11. Overtrædelse af ordensregler 
Gentagne eller alvorlige brud på skrevne ordensregler eller almindelig god orden er 
klageberettiget til Østjysk Bolig og kan give anledning til skriftlig påtale. Fortsætter påtalt 
misligholdelse kan det føre til ophævelse af lejemål. 
 
Dom for kriminelle handlinger begået i afdelingen kan føre til ophævelse af lejemål uden 
forudgående advarsel. 
Vær opmærksom på, at vi beboere også er ansvarlige for familiemedlemmers og gæsters opførsel. 


