HUSORDEN
Som hovedregel opfordres beboerne til i alle forhold at vise hensynsfuldhed overfor andre
beboere og for bebyggelsen som helhed. Man bør afholde sig fra handlinger, der kan være
til skade eller ulempe for andre.
FÆLLES INDRETNINGER
Vinduer i vaskerum, tørrerum m.m. skal lukkes efter brugen, ligesom disse skal holdes
lukket i sne- og frostvejr.
Alle fælles indretninger og faciliteter må kun anvendes til de formål de er beregnet til,
herunder bl.a. vaskefaciliteter, tørrerum, cykle-, barnevogns- og knallertrum. barnevogns-,
cykle- og knallertrum skal aflåses efter brugen.
UNØDIG STØJ
Støjende adfærd og støjende færdsel er forbudt overalt i ejendommen, bl.a. herunder f.
eks. på hovedtrapper ( Husk træfodtøj kan være støjende ) f .eks. brug af højtspillende
radioer og lign. for åbne vinduer.
Støjende maskiner må kun anvendes mellem kl. 8.00 og 20.00.
Musik og anden støjende underholdning må kun udøves således, at den ikke er til gene for
de øvrige beboere og ikke efter kl. 23. Det samme gælder støjende underholdning.
GENER FOR PASSAGE
Af hensyn til rengøring og passage må skraldeposer, aviser, oliedunke, brændselsspande
og lign. ikke henstilles på trapper og repoer.
Møbler, varer, cykler, og barnevogne må ikke henstå i trappeopgangene og lign.
Barnevogne og cykler bør anbringes i de dertil indrettede cykelstativer eller gårdgarager.
Biler og motorcykler må kun parkeres på parkeringspladserne
SKRALD OG AFFALD
Dagrenovation (naturligt forekommende affald fra husholdninger) anbringes i de opstillede
affaldscontainere. Vådt affald skal emballeres særskilt i plasticposer eller lign. Skarpe og

stikkende genstande skal emballeres forsvarligt. Affaldet komprimeres rimeligt, så
containerne ikke fyldes med luft, men med affald.
Bortfjernelse af større skrald og indbogenstande skal beboerne selv afskaffe eller aftale
med viceværten
Al forurening og ekstra tilsmudsning skal fjernes af den, som har bevirket dette.
HUSDYRHOLD
Det er tilladt at holde hund, kat eller andre mindre husdyr, så længe disse ikke er til gene
for de øvrige beboere.
Husdyr af enhver art må ikke være til ulempe for andre beboere, også når de færdes uden
for lejligheden, og deres efterladenskaber skal fjernes af ejeren.
Det påhviler enhver beboer eller gæst at iagttage, hvad der hører til god husorden og
efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af ejendom eller vicevært bl. a. Af hensyn
til de øvrige beboere og for fremmelse af trivsel og samarbejde i ejendommen.
OVERTRÆDELSER
Overtrædelser i gentagne tilfælde og efter gentagne mundtlige og skriftlige påtaler, kan
medføre opsigelse af beboeren.

