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Et godt klima er meget værd…
En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund.

Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden – man bliver fælles om mange ting – og derfor er det
naturligt at opstille visse almindelige regler for at medvirke til at skabe et godt klima blandt beboerne i
bebyggelsen.

Vi beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte både dig og bebyggelsen.
Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.
Reglerne skulle samtidig være et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde
bebyggelse og friarealer i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. I
denne forbindelse vil det være af stor betydning, at forældrene husker at vejlede deres børn og at foregå
dem med et godt eksempel.

Det er beboerne selv, der via huslejen skal betale istandsættelsen, også af det, der ødelægges.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

Forsikringer
Boligforeningen er kun forsikret ved almindelige lovpligtige forsikringer (ikke glasforsikring). Hvis du selv eller
dine børn slår en rude i stykker, er ansvaret dit, men under normale omstændigheder vil en sådan skade
blive dækket af din familieforsikring. Vi gør opmærksom på, at vandskade på indbo som følge af rør- eller
radiatorsprængning ikke er dækket af afdelingens forsikring.



Antenner/paraboler
Tilslutning til kabel-tv-nettet må kun foretages med originale kabler og stik. I henhold til lejelovens
bestemmelser må beboerne ikke opsætte udvendige antenner. Der må dog opsættes én parabolantenne.
Der skal ansøges om tilladelse til opsætning af paraboler. Disse må kun opsættes i baghave. Højeste punkt
på parabolen må max. være 1.80 m. Det er ikke tilladt at fastgøre parabolen på bygning.

Køleskabe, komfurer, ventilation, vaskemaskiner m.v.
For at få fuldt udbytte af de tekniske installationer bør du sætte dig ind i brugsanvisninger for disse. I
tvivlstilfælde kan du rådføre dig med ejendomsfunktionæren. Dog skal det fremhæves, at skader, som
skyldes forkert betjening eller misbrug, altid skal betales af skadevolderen. Alle uregelmæssigheder ved de
tekniske installationer, der er etableret eller indsat af boligforeningen, skal hurtigst muligt anmeldes til
ejendomsfunktionæren. Øvrige hårde hvidevarer der opstilles og benyttes af beboeren vedkommer ikke
boligforeningen. Dog må tørretumbler kun placeres i bryggers. Beboeren skal sørge for korrekt aftræk.

Bad og toilet
For at undgå tilstopning af afløbsrør, bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet.
Bleer, vat, avispapir o.l. må aldrig skylles ud i toiletkummen.
Rensning af afløbsrør og kloakker er både besværlig og bekostelig. Alle afløb ud til fællesledninger eller
samlebrønde renholdes af den enkelte beboer.

Frostvejr
For at undgå frostsprængning, må radiatorer i vintertiden aldrig være lukket helt til, hvis vinduer i værelset er
åbne.

Udluftning
For at undgå fugtdannelser og dermed følgende ødelæggelser af træværk, tapet og maling, skal der
foretages en effektiv udluftning (se vedlagte bilag). Vinduer og døre skal indvendig aftørres for eventuel
kondensfugt, for at undgå råd i ramme og karm.

Støj
Støj bl.a. fra musikanlæg og musikinstrumenter skal ske under fornøden hensyntagen til naboerne. Vær
specielt opmærksom på, hvor du anbringer højttalere i forhold til naboer. Støj bl.a. fra musik for åbne døre og
vinduer eller i det fri må ikke finde sted. I sene aftentimer skal du vise særligt hensyn til dine naboer ved at
dæmpe ned, så du ikke forstyrrer de andre beboeres ønske om nattero. I særlige tilfælde skal du sikre dig, at
naboerne er indforstået med ”støj” efter kl. 23.00. Maskiner, der frembringer støj, f.eks. en boremaskine, må
ikke benyttes efter kl. 19.00 og i weekend og helligdage tidligst fra kl. 9.00 (hverdage fra kl. 7.00).
Overdreven støj fra f. eks knallert- eller bilmotorer samt afprøvning af disse er ikke tilladt.

Container (kun haveaffald)
§ Containeren er beliggende i Slørhatten.
Åbningstider: Mandage kl. 15.00-16.00 samt fredage kl. 10.00-11.00.
o Containeren må kun benyttes til haveaffald (poser skal tømmes).
o Containerpladsen skal være renholdt, ligesom eventuelt tabt affald på stier og veje til containerpladsen
skal fjernes omgående.
§ Containeren i Mælkehatten er kun forbeholdt ejendomsfunktionæren.
Der må ikke henstilles affald ved containerne. I modsat fald vil affaldet blive fjernet for beboers regning.
Børns leg på containerne er forbudt.

Grønne anlæg – haver
Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligforeningen har gjort sit til at skabe en god bebyggelse og beboerne



og børnene skal daglig gøre deres til at værne om beplantninger og de kollektive anlæg for at bevare en
bebyggelse i pæne omgivelser.

Haver og forhaver skal holdes fri for ukrudt. Hækken mod nabo klippes på egen side samt på begge sider
mod fællesområder mindst én gang om året, senest 1. september. Højden i skel mod fællesområder og nabo
må højst være 1,80 m som nyklippet hæk. Beplantninger og hæk beskæres og klippes i fornødent omfang.
Træer og buske må ikke blive så høje, at de virker generende eller skygger i nabos have.

Rækværk, der opføres mod torv må have en maksimal højde på 1,80 m og dets afstand til flisekant mod
flisesti skal være mindst 10 cm. Det skal udføres i brædder eller som flethegn i en god kvalitet og skal være
håndværksmæssigt korrekt udført.

Leg og boldspil
Al leg med bue og pil samt kastepile, luftbøsser, softguns og lign. må ikke finde sted på boligforeningens
område. Legeredskaber skal fjernes fra torve og øvrige områder ved legs ophør. Boldspil er kun tilladt på det
grønne område ved legeplads.

Kørsel
Kørsel i området skal foregå forsigtigt. Der må ikke køres i de grønne områder, ej heller med cykel eller
knallert.

Parkering
Parkering af beboernes biler og motorcykler skal foregå på den anviste plads med tilhørende skilt. Øvrige
pladser er forbeholdt gæster. Det henstilles, at beboerne kun anvender anviste plads bl.a. af hensyn til bedre
oversigtsforhold i forbindelse med legende børn samt bedre mulighed for f.eks. snerydning eller
græsslåning.

Last- og varevogne over 3500 kg. og uindregistrerede køretøjer må ikke parkeres/henstilles inden for
afdelingens område.

Parkering af campingvogne må kun finde sted i parkeringsbåsene i max. 3 uger om foråret og max. 3 uger
om efteråret.

Parkering af hestetrailere samt større trailere må kun finde sted i parkeringsbåsene i max. 24 timer.

Redskabsskure, legehuse, overdækkede terrasser m.v.
Det er ikke uden videre tilladt at opføre redskabsskure, legehuse, rækværk, overdækkede terrasser m.v.
Nærmere information vedr. indhentning af tilladelse til opførelse af ovennævnte samt retningslinjer hvad
angår materiale, mål og farve m.m. fås ved henvendelse hos ejendomsfunktionæren.

Udvendigt træværk.
Al udvendigt træværk (skure, rækværk, carporte, overdækkede terrasser mm.) skal være
trykimprægneret og behandles enten med heldækkende maling eller med transparent
træbeskyttelsesmiddel.
Ved anvendelse af maling må flg. Farver anvendes: ral 7047 (som på husenes udhæng),
salt-grøn eller svensk-rød.
Ved anvendelse af transparent træbeskyttelsesmiddel må flg. farver anvendes:
trykimprægneret grøn, pine, svensk-rød, maghoni eller teak.
Det påhviler ejerne af opførte skure/rækværk/carporte/



overdækkede terrasser mm. at vedligeholde disse, så de fremstår i ordentlig stand og
malet med maling eller træbeskyttelse efter gældende regler.

Ændring af boligen udvendig
Såvel bygningens ydre konstruktion eller farvevalg må ikke ændres.

Ændring af boligen indvendig
Boligen skal bibeholdes i sin oprindelige form. Afvigelser må ikke finde sted uden tilladelse fra
boligforeningen.

Eftersyn af boligerne
Så ofte boligforeningen skønner det påkrævet, foretages ved byggekyndig synsmand eftersyn i
lejlighederne. I tilfælde af manglende vedligeholdelse er boligforeningen berettiget til at træffe beslutning om,
i hvilket omfang og inden for hvilken frist udbedring skal finde sted. Om fornødent kan arbejdet udføres for
beboerens regning.

Husdyr
Hver husstand må kun holde ét af flg. husdyr: hund, kat, kanin. Det er ikke tilladt at holde kamp- eller
muskelhund.
§ Hunde skal føres i snor.
§ Hunde må ikke bindes til stolper i fællesområderne.
§ Dyrenes efterladenskaber skal straks fjernes fra fællesområderne.
§ Ejerne skal drage omsorg for, at dyrene ikke er til gene for naboerne.
Tilsidesættelse af ”husdyraftalen”s bestemmelser medfører, at det pågældende husdyr kan forlanges fjernet
fra afdelingen.

Orden

Myndighedernes krav. God husorden skal iagttages.

Renholdelse af gader og fortov udfor boligen – herunder snerydning, grusstrøning eller lignende ved glat
føre – i henhold til politivedtægtens bestemmelser – påhviler boligtageren. I tilfælde af, at beboerne, med
hensyn til det lejede, overtræder bygnings-, brand-, politi-, sundhedsvedtægter eller lign., står man selv til
ansvar over for myndighederne og må på enhver måde holde foreningen skadesløs. Beboerne er ansvarlige
for husstandens og gæsters overholdelse af foranstående ordensregler.

Vi hjælper gerne !

Såfremt du bliver i tvivl, vil der være mulighed for at hente gode råd hos afdelingsbestyrelse og
ejendomsfunktionær i deres træffetider. Det er ofte afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionæren, der vil
påtale, hvis du eller dine børn overtræder reglerne eller på anden måde tilsidesætter pligten til at iagttage
god skik og orden i afdelingen. Du er selvfølgelig forpligtet til at rette dig efter en sådan påtale – men tag ikke
afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionæren det ilde op – det er trods alt en del af det arbejde, som
disse mennesker har påtaget sig.


