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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. 

 

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. 

 

Snerydning og fejning ved eget indgangsareal påhviler beboeren. 

 

3. Vaskeriet 

Vaskereservation skal overholdes og respekteres. Er vasketiden ikke 

benyttet 1/2 time efter reservationens start, må andre overtage denne. 

 

4. Motorkøretøjer 
Færdsel med motorkøretøjer skal foregå med størst mulig hensyntagen til 

gående. 

 

Parkering og henstilling af motorkøretøjer må kun finde sted på de dertil 

anlagte parkeringspladser. 

 

Cykling og knallertkørsel må ikke finde sted på fortove og gange. Cykler 

og knallerter må ikke henstilles på flisegangene eller foran festsalen. 
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5. Husdyr 

Det er tilladt at holde én kat pr. husstand, men ikke hund. 

 

6. 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. 

 

Ved fester i egne lejligheder, skal musikken i hverdage være på et 

acceptabelt niveau senest kl. 00.00, mens det i weekenden er tilladt til kl. 

02.00. Vær desuden opmærksom på, at voldsom bas ofte kan være til mere 

gene, end musikken alene. 

Naboer der grænser op til lejligheden, over/nedenunder og ved siden af, 

skal informeres herom senest på dagen før, skriftlig eller personligt, mens 

det yderligere skal slås op på opslagstavlen i kælderen.  

 

Bliver husordensreglen ikke overholdt, må boligselskabet gribe ind, ved 

gentagne klager. 

 

Brug din sunde fornuft og opfør dig, som du gerne vil have, dine naboer 

opfører sig. 
 


