
 
Husorden for afdeling 10,  
Dragebakken, Odense SV. 
 
Vedtaget af beboerne på afdelingsmødet den 18.06.1996. 
Ændret 13.09.2010 og 05.09.2016 og 24.09.2010 
 
En afdeling med 127 husstande er et samfund for sig selv. Et miniaturesamfund, hvor vi har fælles 
ansvar for mange ting, hvorfor det er naturligt nok at fastsætte nogle regler, som vi sammen skal 
overholde for at vores afdeling til stadighed kan bevare sit gode klima beboerne imellem. 
 
Alle vi gerne bo i et pænt kvarter, hvorfor beboerne har ansvaret for, at nedenstående husorden bliver 
overholdt. 
 
Husordenens regler er vedtaget for at beskytte dig og afdelingen. Det giver både tryghed og 
tilfredsstillelse, når alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden og afdelingen. 
Reglerne er med til at skabe god ro og orden blandt beboerne, holde bebyggelsen og fællesområderne 
i pæn stand samt til stadighed at holde vedligeholdelsesomkostningerne nede for undgåelse af en 
huslejestigning. 
 
I denne forbindelse vil det være af stor betydning, at forældre husker at vejlede deres børn og foregå 
dem med et godt eksempel. Det er beboerne selv, der gennem huslejen skal betale istandsættelsen, 
også af det ødelagte. 
 
Hærværk på afdelingens bygninger, lamper, legeredskaber, beplantning m.m. vil blive mødt med en 
regning til skadevolderens husstand. 
 
Beboerne er pligtige til at overholde husordenens regler med hensyn til ro og orden. Overtrædelse af 
husordenens regler kan medføre en opsigelse af lejekontrakten. 
 
Uoverensstemmelser mellem varmester og den enkelte beboer kan evt. indankes for foreningens 
bestyrelse. 
 
1.  GARAGER OG CARPORTE: 
 

a. Det er tilladt at leje garage, når man er i besiddelse af en bil. “Mister” man bilen, vil garagen blive 
opsagt med 3 måneders varsel. Garageportene skal være lukkede ved fravær. NB:    Garagerne 
må ikke fremlejens.  

b. Garager, som er lejet under den “gamle” ordning, kan der ikke umiddelbart ændres på. 
c. Det er tilladt at etablere elstik i garagen, under forudsætning af, at brugeren betaler for elarbejdet. 

Afdelingsbestyrelsen fastsætter en fast månedlig pris for forbruget. Der skal altid søges om 
tilladelse til etableringen. 

 
2.  PARKERING: 
 
a. Campingvogne kan uden tilladelse henstilles på parkeringspladsen i op til 3 døgn ved f.eks. 

rengøring og klargøring til ferie, den skal dog kunne stå i en dertil afmærket bås for ikke at være til 
gene for andre beboere, renovation og lignende. Parkering af biler og motorkøretøjer skal finde 
sted på de etablerede parkeringspladser. 

b. Det er ikke tilladt at henstille uindregistrerede motorkøretøjer på parkeringsområdet. 
 

3.  KØRSEL: 
 
a. Knallertkørsel er kun tilladt på parkeringsområdet (15 KM). Cykling er tilladt på de brede 

ambulancestier. 
b. Af og pålæsning er tilladt med megen forsigtighed på ambulancestierne ved ind- og          

udflytning. Af hensyn til børnene og de ældre beboeres sikkerhed skal der køres med stor 
forsigtighed. 



 
4.  BOLDBANER/LEGEPLADSER: 
 

a. Det er tilladt at spille bold, hvis det foregår på basketballbanen eller andre dertil udlagte boldbaner 
indtil mørkets frembrud eller senest kl. 22.00. 
 

5.  CONTAINER/GENBRUG: 
 

a. Haveaffald henkastes på containerpladsen til grønt affald. Denne plads er KUN til haveaffld. 
Køkkenaffald henkastes i molokkerne beregnet til dette. 
Pap og papir henkastes i molokkerne beregnet til dette. 
Møbler, køleskabe og lign. Henvises til kommunens genbrugsplads på Holkebjergvej. 
Det tilstræbes, at der opsættes container 1 gang årligt til storskrald. Enten efter- eller forår. 

 
6.  KØKKENAFFALD: 
 
a. Køkkenaffaldet skal pakkes i plastposer og bindes inden det henkastes i molok til køkkenaffald. Er 

nærmeste molok fyldt, opfordres der til at smide det i en af de andre. Er alle fyldte, kontakt venligst 
varmemesteren. 

 
7.   HAVER: 
 

a. Haverne skal holdes så de til enhver tid fremstår pæne og ryddelige. Indgangsparti og terrasser 
skal ligeledes fremstå pæne og ryddelige. Affald og andet generende henvises  til de 
respektive containere. 

b. Kompostering skal foregå i lukkede “beholdere” 
c. Er haven misligholdt ved fraflytning vil den blive renoveret for fraflytterens regning. 
d. Beplantningen i haven må ikke dække bygning, træværk og tagrender. 
e. Læhegn må i almindelighed ikke overstige 1,20 m. Det er dog tilladt at opsætte læhegn på op til 

1,80 m i baghaver ved terrasser og som sidehegn ved indgangsparti, ifald man indbyrdes, 
naboerne imellem, kan blive enige herom. Dette er ikke tilladt foran indgangspartiet. Læhegn, 
stakitter, låger m.v. skal altid være i ordentlig stand. 

f. Ved fraflytning er det tilladt at fjerne særlige beplantninger, som beboeren selv har  plantet. Er 
haven ved fraflytning “hamstret”, vil retablering ske for fraflytters regning. 

g. Fliser på terrassen og i forhaven må ikke fjernes ved fraflytning. Er fliserne fjernet ved fraflytning, vil 
retablering ske for fraflytters regning. 

h. Drivhuse, volierer, haveskure og overdækkede terrasser må kun opsættes efter skriftlig 
i. tilladelse fra boligforeningen. 
 
8.  HUSDYR: 
 
a. Man har ret til at holde 2 husdyr, f.eks. 2 hunde, 2 katte eller 1 hund og 1 kat. 
b. Pr. 1.10. 2010 er det ikke tilladt at flytte ind i afdelingen med kamp- elller muskelhund (de racet som 

fremgår af hundeloven som værende kamp/muskelhunde). Hvis der er kamp- eller muskelhunde i 
afdelingen, indflyttet før den 1.10.2010 skal disse bære mundkurv, når de færdes i afdelingen. 

c. Hunde skal altid bære navneskilt med ejerens telefonnummer. Katte skal altid neutraliseres. 
d. Hunde skal være forsikrede jævnfør hundelovens regler. 
e. Dyrene må ikke være til gene for andre. 
f. Hunde skal altid føres i snor på afdelingens område. 
g. Dyrene må ikke besørge på afdelingens område. Der er opsat Hømmert stander med poser og 

spand til fjernelse af hundeefterladenskaber. 
h. Medbring en pose til hundeefterladenskaber. 
 
9.  FODRING AF FUGLE: 
 

a. Fodring af fugle i haven og på terrassen skal altid ske på et foderbræt placeret på en stolpe et godt 
stykke over jorden. Fuglene må ikke være til gene for afdelingens beboere, i modsat fald vil det 
blive mødt med en regning til husstanden. 

 
10 ANTENNER/PARABOLER: 
 



a. Tilslutning til fællesantenne skal foretages med originale kabler og stilk. Tal med boligforeningen 
herom. 

b. Der skal indhentes tilladelse til opsætning af udvendige antenner og paraboler hos boligforeningen. 
 
11. INVENTAR I BOLIGEN: 
 

a. Alle uregelmæssigheder i forbindelse med køleskabe, komfurer, ventilatorer, vaskemaskiner m.m. 
skal hurtigst muligt anmeldes til varmemesteren. 

b. Skyldes uregelmæssigheden overlast eller forsømmelse fra beboerens side, vil udbedring ske for 
dennes regning. 

c. Undgå tilstopning af afløbsrør. Smid aldrig bleer, vat, avispapir og lign. i vask og/eller toilet. I 
modsat fald vil udbedring ske for beboerens regning. Dette gælder ligeledes selvforskyldte skader 
på badeværelses inventar. Der må opstilles kondenstørretumbler. 

d. Undgå frostsprængninger. Luk aldrig radiatorerne helt i vintertiden, ifald vinduerne står åbne i 
værelset. 

e. Udluftning for forebyggelse af fugtdannelser skal ske op til flere gange dagligt i op til 10 min. pr. 
gang. 

f. Utætte vandhaner og cisterne medfører et merforbrug af vand, hvorfor dette bør meddeles 
varmemesteren omgående. 

 
12. MASKINER: 
 

a. Slagboremaskiner kan benyttes på hverdage mellem kl. 8.00-19.00. I weekenden mellem kl. 10.00-
18.00. 

b. Boremaskine kan lånes af varmemesteren. 
c. Øvrige støjende maskiner kan ikke benyttes efter kl. 20.00. 
 
13. RADIO/TV: 
 

a. Radio, fjernsyn, stereoanlæg samt musikinstrumenter må benyttes under hensyntagen til naboerne. 
b. I de sene aftentimer bør der udvises ekstra hensyn ved at dæmpe musikken, så naboernes nattero 

ikke forstyrres. 
c. I særlig tilfælde skal naboerne informeres om evt. støj efter kl. 24.00. 

NB: Overtrædelse af husordenens regler kan medføre en opsigelse af lejekontrakten. 
 
      RÅD OG VEJLEDNING: 
 

a. Råd og vejledning kan altid indhentes hos varmemester. Føler du dig generet, truet, chikaneret 
eller har du overværet hærværk m.m. på afdelingernes område, så skriv en klage til 
boligforeningens kontor. Skriftlige klager behandles efter den vedhæftede klageprocedure. HUSK: 
Ser du en overtrædelse af husordenen overhørig (forårsaget af en medbeboer),  vedr. hærværk 
m.m., er du medvirkende til en evt. huslejestigning, såfremt regningen ikke kan sendes til den, som 
har forårsaget hærværket. Aftale evt. med naboen eller andre at holde et vågent øje med boligen. 
Undgå nedrullede gardiner eller andre synlige tegn, der kan friste indbrudstyve. 
 
KLAGEPROCEDURE: 

 

 Klagen skal være skriftlig 
 Klagen skal udfyldes med anklagedes og klagers navn og bolignummer. 
 Årsagen til klagen skal fremgå meget fyldestgørende. 
 Klagen skal være underskrevet af klager. 
 Klager sendes til kontore. 


