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Vedtaget på afdelingsmødet den 10. september 2007 

Et godt naboskab er meget værd. Det er derfor vigtigt, at man i afdeling 1 opfører sig overfor sin nabo, som 

man selv ønsker at blive behandlet af sin nabo. Der er mange forhold, som synes unødvendige at lave regler 

for. Brug den sunde fornuft for på denne måde at undgå mere restriktive regler end disse. Det er vigtigt at 

huske på at afdelingen er af ældre dato og at her er meget lydt. 

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder også, at der er en række regler, som skal overholdes, når man 

bor i et alment boligselskab.  

 

I din afdeling er der 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. 

1. Lejlighed. 

Enhver lejer er forpligtiget til at medvirke til gode forhold, herunder at drage omsorg for, at husordenen 

overholdes af en selv, samt de man er ansvarlige for (husstand og gæster). Rimelige påbud skal respekteres. 

 

Lejlighederne skal vedligeholdes i henhold til Vedligeholdelses-reglementet.  

 

Der må ikke skylles noget ud der kan forårsage tilstopning eller tæring af afløb. 

 

De til lejligheden hørende kælderrum må ikke anvendes til beboelse. 

Væsentlige ændringer i lejligheden kræver forudgående tilladelse hos Østjysk Bolig. 

 

Lejligheden må kun anvendes til beboelse. 

 

2. Husdyr. 

Der må ikke holdes hund, kat eller krybdyr i afdelingen. 

 

Det er tilladt at passe/have besøg af en hund eller kat. Hvis der er tale om en periode der strækker sig over 

mere end 2 døgn skal der indhentes tilladelse hos varmemesteren. 

 

3. Musik og støj. 

Brug af støjende værktøj må i hverdagene ske mellem kl. 8.00 - 19.00. I weekenden og på helligdage 

mellem kl. 10.00 - 16.00. 

 

Brug af TV og musikanlæg skal ske med hensyntagen til øvrige beboere. Afspilning af musik må ikke være til 

gene for naboerne. Særligt skal der tages hensyn i aftentimerne. Der må ikke spilles musik for åbne døre og 

vinduer. Højtalere skal afskærmes for vægge og gulv. 

 

Hvis man holder fest skal naboerne orienteres senest 1 uge før festen. Musikken skal dæmpes efter kl. 

23.00.  
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Det er ikke tilladt at spille på musikinstrumenter i tidsrummet 19.00 - 08.00. 

 

Brug af privat vaskemaskine må finde sted mellem kl. 7.00 - 21.00 

 

To tredje del af lejerne har en underbo, og bor man uden nogen form for tæpper på gulvene skal der tages 

ekstra hensyn. Bevæg dig fornuftigt rundt og sæt evt. filtdupper under møblerne 

 

Indgangs- og kælderdør smækker meget hårdt i, hvis man kommer sent hjem, kan man evt. holde igen på 

dørene så natteroen kan bevares. 

 

Brug din sunde fornuft, og opfør dig som du gerne vil have at dine naboer opfører sig. Vis hensyn, undgå 

støjende adfærd som kan virke generende for andre.  

 

4. Trapper. 

Det forventes at trappeopgangene holdes ryddelige og pæne. Generel ordentlig færden anses som en 

selvfølgelighed. 

 

Leg, støjende eller uberettiget ophold i opgangene er forbudt. 

 

Barnevogne, cykler, legeredskaber, flasker, affaldsposer, papkasser og fodtøj eller andre private effekter 

må ikke stilles på trapper og reposer. 

 

5. Vaskeri. 

Der betales med vaskekort og betalingen kommer på huslejen som et særskilt punkt. 

Vasketiderne løber fra kl. 07.00 - 21.00. 

 

  

Ved benyttelse af vaskeriet overholdes de gældende regler og anvisninger. Specielt skal maskiner 

behandles forsvarligt og ved afsluttet vask rengøres maskiner og vaskerum efter anvisning. 

 

Der må kun vaskes tøj der tilhører husstanden. 

 

Er vask ikke påbegyndt 15 min. efter reservationstidspunkt kan andre overtage vasketiden. 

 

I tidsrum udenfor det anviste, er det ikke muligt at vaske. Tørrerum skal kun bruges til tøjtørring. 

Vaskekælderens el-anlæg slukkes kl. 21.00 således at alle maskiner stopper og døren blokeres. Alt tøj, 

undtagen det som hænger til tørre i tørrerummet, skal fjernes inden kl. 21.00. 
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6.    "Udvendige" antenner mv. 

 

1. Opsætning af udvendige antenner og lignende til modtagelse af radio- og tv-programmer, herunder 

parabolantenner, der svinges ud over altaner eller ud gennem vinduer, kræver forudgående tilladelse fra 

boligselskabet.  

 

2. Tilladelse forudsætter, at lejeren indleverer en skriftlig ansøgning til boligselskabet med følgende 

oplysninger: 

a. Hvilke programmer lejeren ønsker at modtage via antennen. 

b. Størrelsen af den antenne, herunder diameteren på den eventuelle parabolantenne, som lejeren ønsker 

at opsætte. 

c. Hvor og hvordan lejeren ønsker at opsætte antennen. 

 

3. Hvis ansøgningen er begrundet med et eller flere programmer, som i forvejen er tilgængelige for 

ansøgeren via afdelingens anlæg eller et af lejerne allerede etableret fællesanlæg, fx i form af enten tilkøb 

af programpakker, selector eller andre løsninger, kan ansøgningen ikke imødekommes. 

 

4. Hvis ansøgningen er begrundet i ønske om modtagelse af et eller flere programmer, som ikke i forvejen 

er tilgængelige for ansøgeren, jf. pkt. 2.a, kan ansøgningen imødekommes under forudsætning af, at 

følgende vilkår overholdes: 

 

a.  Antennen skal opsættes af en af de af boligselskabet anviste fagmænd på det anviste sted for lejerens 

regning. 

b. Opsætningen skal foretages uden at medføre bygningsændringer, forsvarligt og i overensstemmelse med 

gældende regler og monteringsanvisninger mv. 

c. Lejeren skal betale for opsætningen af antennen. 

d. Lejeren skal, når opsætningen af antennen kræver anmeldelse til eller tilladelse fra offentlige 

myndigheder, dokumentere opfyldelsen heraf. 

e. Lejeren skal betale for løbende vedligeholdelse af antennen. 

f. Lejeren skal indbetale kr. 2.000,00 til sikkerhed for udlejers krav mod lejeren, som opstår som følge af 

antennen, herunder i forbindelse med nedtagning og retablering. 

g. Tilladelsen falder automatisk bort, hvis det eller de programmer, som ikke var tilgængelige for lejeren, da 

tilladelsen blev meddelt, senere bliver tilgængelige for lejeren, jf. pkt. 1.3. 

h. Lejeren skal betale for nedtagning af antennen og retablering. 

 

5. Ansøgningen kan kun imødekommes, hvis opsætningen kan ske uden ulempe for ejendommen, dens 

beboere og uden overtrædelse af gældende love og offentlige forskrifter. 

 

6. Hvis det konstateres, at en antenne er opsat uden forudgående tilladelse eller i strid med de for 

tilladelsen givne vilkår, tilsendes lejeren et brev, hvori det anføres, at lejeren ikke har opnået tilladelse til 

opsætning af antenne, eller at de i tilladelsen anførte vilkår ikke er opfyldt, og at lejeren skal sørge for og 

bekoste nedtagning af antennen inden en fastsat frist. 
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Lejeren oplyses samtidig om, at lejeren kan søge om tilladelse til opsætning af antennen, jf. pkt. 1, eller at 

lejeren på anden vis kan lovliggøre det forhold, som begrunder påbuddet om nedtagning. 

 

Den frist, som lejeren meddeles, vil på behørig vis tage højde for, at lejeren gives tid til at rette for sig. 

 

7. Hvis lejeren ikke inden den fastsatte frist har sørget for nedtagning af antennen eller har rettet for sig, 

indledes en sag om overtrædelse af nærværende ordensreglement. 

 

7. Affald. 

Der henvises til nedgravede affaldscontainere på Præstevangsvej nr. 2 og 4. Er affaldscontaineren fyldt ved 

Præstevangsvej nr. 2, brug den  

ved nr. 4.  

 

Affald skal være hygiejnisk og forsvarlig emballeret inden henkastning i containeren. Papir skal i 

papircontaineren ved Præstevangsvej nr. 2. 

 

Storskrald – henvises til storskraldsrummet ved Præstevangsvej nr. 2 og nr. 4. 

Batterier og elpærer kan afleveres i beholderne i vaskehuset.  

 

Ledninger og elektronikaffald skal i afleveres i storskrald.  

  

8. Altaner. 

Altankasser og lignende må, af sikkerhedsgrunde, ikke opsættes på altanens yderside. 

 

Anvendelse af grill må ikke ske på altanen, der henvises i øvrigt til grillpladsen på græsplænen.  

 

Der må ikke bankes tæpper, måtter el. lign ud over altanens kant.  

 

Tørring af tøj på altanerne er kun tilladt i en højde, så tøjet ikke er synligt over altankanten. 

 

9. Lejede kælderrum og garager. 

Lejede lokaler skal benyttes således, at de ikke er til gene eller fare for andre, som følge af støj, lugt eller 

giftige dampe. Lokalerne må ikke benyttes til beboelse. Energiforbruget i udlejede rum afregnes separat. 

 

Ejendomsfunktionær eller andre med lovligt ærinde, har ret til uden særlig varsel at skaffe sig adgang til de 

udlejede kælderrum. Sikringsrum kan kræves ryddet med kort varsel. 

 

Elinstallationer i udlejede kælderrum er beregnet til forbrug i beskedent omfang, herunder belysning i 

kortere tidsrum, brug af støvsuger eller hobbyværktøj. 

 

10. Udenfor bygningerne. 

Barnevogne, cykler og legeredskaber mv. må ikke henstilles således, at de er til gene, f.eks. foran 
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indgangsdøre. 

 

Boldspil skal foregå uden at det er til gene for andre beboere. Dvs. ikke opad bygningerne, ved tørrepladsen 

eller omkring beplantning. 

 

Cykel- og knallertkørsel på plæner og gangstier er ikke tilladt. 

 

Beplantningen må ikke skades ved afbrækning af grene. 

 

Grillpladsen skal rengøres efter brug. Det er ikke tilladt at smide affald, cigaretskodder og lign. på 

græsplænerne. 

 

11. Parkering 

Parkeringsbåsene er kun til indregistrerede køretøjer. Det er muligt at leje garage ved henvendelse til 

udlejningsafdelingen. 

Det er ikke tilladt at parkerer knallerter og scootere i kælderen. 

12. Rygning 

Det er ikke tilladt at ryge i afdelingens indendørs fællesarealer, opgange, kælder og vaskeri. 

Afslutning. 

Vi håber dette er nok til at holde en fornuftig orden i afdelingen. Gør dit til at det ikke bliver nødvendigt 

med en opstramning af denne husorden. 

 


