
Husorden

Følgende regler er givet for at skabe de for alle beboere bedst mulige forhold i det
miniaturesamfund, som en boligafdeling i realiteten udgør. Reglerne skal endvidere være
medvirkende til at erindre alle om, at bebyggelsen og dens omgivelser af såvel miljømæssige som
økonomiske grunde skal beskyttes. Husk også, at det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle
erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

AFFALD:
Renovationsbeholderen ved hver bolig må kun anvendes til køkkenaffald, der er pakket ind eller i
plastposer.

Flasker, glas, aviser og pap skal så vidt muligt lægges i de nærmeste af kommunens
genbrugscontainere. Der vil 2 gange årligt blive opstillet en container i afdelingen - forår og efterår.
Der husomdeles en skrivelse i god tid.

Endvidere er der til hver bolig udleveret en rød kasse til malerrester og batterier.

ANLÆGGENE:
Bebyggelsens grønne anlæg kan kun udvikle sig tilfredsstillende, når alle er nænsomme overfor
beplantningen. Færdsel i de beplantede arealer er derfor ikke tilladt.

Forvoldte skader, også hvis beboerens børn måtte være skyld deri, kan forlanges erstattet.

BAD OG TOILET:
Vær varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Utætheder i installationerne skal
straks anmeldes til varmemesteren.

ANTENNER:
Udvendige antenner til for eksempel walkie-talkie og paraboler, må kun opsættes efter
forudgående skriftlig tilladelse fra boligselskabet.

CYKLER OG KNALLERTER:
Cykling og knallertkørsel på gangstier og de grønne arealer er ikke tilladt.

FORSIKRING:
Før beboeren tegner anden forsikring end almindelig familie/indbo forsikring, kan det oplyses, at
selskabet har en kollektiv glas- og kummeforsikring. Hvis beboeren eller dennes børn slår en rude
itu uden for boligen, er det på skadevolderens eget ansvar, og skade af denne art vil som regel
blive dækket af dennes ansvarsforsikring.

Skade på beboerens indbo, f.eks. vandskade, som følge af rør- eller radiatorsprængning, er ikke
dækket af boligafdelingens forsikring. Her dækkes skaden af lejerens familieforsikring.

HAVEN:
Haven må ikke benyttes til affaldsplads. Denne skal holdes i ordentlig stand. Haven skal fremtræde
vel vedligeholdt. Garager, udestuer, overdækkede terasser, skure, træhegn, drivhuse o.l. må ikke
opsættes med mindre selskabets forudgående skriftlige tilladelser hertil foreligger. Det er tilladt at
opsætte flagstang, dog højest 6 meter.

HUSDYRHOLD:
Det er tilladt at holde 2 husdyr pr. bolig.

For husdyr gælder følgende regler:
- Husdyret skal være i snor, når der færdes på bebyggelsens fællesarealer.
- Husdyret må ikke være til gene for andre.



- Husdyret må ikke luftes på legepladsen.
- Efterladenskaber skal fjernes.

KOMFUR, KØLESKAB M.V.:
Komfur, emhætte, køleskab og vaskemaskine tilhører boligafdelingen.

LEG OG BOLDSPIL:
Kun de dertil indrettede legepladser og grønne arealer må benyttes til formålet. Der må ikke spilles
bold op ad murene. fodboldspil på vejene er ikke tilladt, men der henvises til legepladsen ved
fælleshuset, hvor der er fodbold- samt basketballmål. Der skal tages hensyn til de omkringliggende
haver.

MUSIK:
Benyttelse af radio, fjernsyn og musik iøvrigt, skal ske med hensyntagen til naboerne, og bør ikke
finde sted i de sene nattetimer. Der må dog accepteres nogen støj og musik fra fælleshuset.
Erhversmæssig musiceren i boligen er ikke tilladt.

PARKERING OG MOTORKØRSEL:
Parkering må kun finde sted på de til boligafdelingen indrettede parkeringspladser. Lastvogne må
ikke henstilles i boligområdet, ej heller på parkeringspladserne eller i carporte. Uindregistrerede
motorkøretøjer må kun midlertidig henstilles i carporte tilhørende boligen. Der er en
parkeringsplads for campingvogne i sæsonen 1/4-1/10.

Motorkørsel uden for køreveje og parkeringspladser må ikke finde sted. Der må ikke parkeres på
de grønne områder, heller ikke på det grønne område foran boligen. Parkering på vejen er dog
tilladt for af- og pålæsning.

Af hensyn til bl.a. børnenes sikkerhed skal der ved kørsel på boligområdets veje udvises stor
forsigtighed, og den opsatte skiltning skal respekteres.

REDSKABSRUM:
Særlige brand- og eksplosionsfarlige effekter må ikke opbevares.

RENHOLDELSE M.V.:
Beboeren er pligtig til selv at sørge for renholdelse, snekastning og grusning af adgangsvejen til
boligen. beboeren er pligtig til med jævne mellemrum at efterse loftsrum og i givet fald straks at
anmelde utætheder, herunder fygesne, til varmemesteren.

SKILTNING M.V.:
Navneskilte opsættes af boligselskabet. Henvendelse til varmemesteren.

Enhver anden form for skiltning, herunder erhvervsmæssig, er ikke tilladt.

STØJ:
Der må i rimeligt omfang bores og hamres for eksempel ved ophængning af gardiner og billeder i
tidsrummet fra kl. 7.00 til kl. 22.00, dog bedes der tages hensyn til søn- og helligdage. Iøvrigt tal
med din nabo inden du begynder på den helt store larm.

UDLUFTNING:
Hvis tøjtørring ikke kan undgåes i boligen så benyt rum, hvor der er mulighed for god udluftning.
Benyt iøvrigt carporten.

VANDHANER OG CISTERNER:
Utætte, støjende eller på anden måde defekte vandhaner og cisterne skal omgående anmeldes til
varmemesteren.



Vandhaner der løber:
- Langsomt dryp ca. 1 dråbe/sek. ca. 7 m³ pr. år
- Hurtigt dryp ca. 30 m³ pr. år
- Løber foroven - dryp forneden ca. 100 m³ pr. år

WC cisterner der løber:
- Så det kun ses ved nøjere syn ca. 100 m³ pr. år
- Så det kan ses ca. 200 m³ pr. år
- Så der er uro på vandoverfladen ca. 400 m³ pr. år

Det er stof til eftertanke, nu den enkelte beboer skal betale selv.

CARPORTE:
Disse må ikke benyttes til henstilling af affald, kasserede effekter o.l.

VINDUER OG DØRE:
Beboerens pligt til vedligeholdelse af det lejede fremgår af lejekontrakten, suppleret med gældende
vedligeholdelsesreglement.

Husk iøvrigt at ved indbrud dækker indboforsikringen ikke, hvis døre og vinduer står på vippet.

FÆLLESHUSET:
Regler og praktiske oplysninger er udsendt i januar 1998. Skal følges af dem som lejer huset.

ÆNDRING AF BOLIGEN:
Ved enhver ændring af det lejede, herunder supplering af det oprindeligt tilhørende, skal
boligselskabets forudgående skriftlige tilladelse foreligge og overholdes. Bygningsmyndighedernes
evt. stillede krav skal ligeledes efterkommes.

ANSØGNINGER:
Sendes til Næsby Boligselskab, Valmuemarken 27, 5260 Odense S, eller til afdelingsbestyrelsen.
Normalt formanden.

KONTROVERSER:
Klager vedr. overtrædelser af ovennævnte reglement forelægges skriftligt til afdelingsbestyrelsen,
normalt formanden eller direkte til Boligforeningen Kristiansdal.
Afdelingsbestyrelsen tager stilling til klagen og henstiller til boligselskabet, der udfører det videre
fornødne.

Den almindelige procedure er: Skriftlig henstilling fra boligselskabet.
Ved gentagne overtrædelser: Advarsel (skriftligt fra boligselskabet).
Ved forsat eller grov overtrædelse: Ophævelse/opsigelse af lejemålet.

Nærværende ordensreglement således vedtaget af beboerne på det ordinære
afdelingsmøde den 13. januar 1999.


