
Afdeling 68 - Fuglsang
Nærværende ordensreglement er vedtaget af beboerne på afdelingsmøde den 06.03.06.

Ordensreglement

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:
Affald fra husholdning skal indpakkes i poser, som lukkes. og skal smides i de dertil indrettede
containere.

Aviser, ugeblade og andet papir skal bringes hen i, og ikke ved siden af, de kommunale containere
midt i bebyggelsen.

Større ting, storskrald og pap skal bringes til de kommunale genbrugsstationer, den nærmeste er
på Smedebakken. Det vil sige, at beboerne skal undlade at sætte ting til bortskaffelse i
kælderhalse, kældergange og udenfor de opstillede containere, med mindre der træffes aftale med
ejendomsmesteren herom.

ALTANER M.V.:
Det er ikke tilladt at ryste tæpper, dyner, tøj og lignende fra altan og vinduer.

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

ANTENNER:
Der skal ansøges om parabolantenne. Gives der tilladelse, må denne ikke påmonteres hus eller
rækværk og må ikke gå op over brystværnet på altanerne.
Der må ikke installeres ekstra antennetilslutning uden boligselskabets tilladelse.

BAD OG TOILET:
Vær varsom med, hvad der skylles ud gennem vask, badekar og toilet. Bleer, vat og lignende må
ikke kastets i toiletkummen. Utætheder i installationerne skal straks anmeldes til
ejendomsmesteren.

BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER, LEGEREDSKABER M.V.:
Disse ting må kun henstilles på de pladser og i de rum, der kan anvises til formålet, og de må
aldrig henstilles således, at de er til gene for andre. Det er ikke tilladt at henstille barnevogne,
cykler, knallerter, legeredskaber mm. i opgangene og på trapperne
Cykling og knallertkørsel er ikke tilladt på gangstier.
Indkøbsvogne må ikke henstilles i afdelingen.



FORSIKRINGER:
Før beboeren tegner en glasforsikring eller andre lignende forsikringer, bør der rettes henvendelse
til varmemesteren eller administrationen med forespørgsel, om der forefindes kollektiv
forsikringsordning.
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. ved vandskade som følge af rør- eller radiatorsprængning, er
ikke dækket af boligafdelings forsikringer.

HUSDYRHOLD:
I afdelingen må der holdes 1 husdyr pr. husstand.

For husdyr gælder følgende:
- 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 eller boldbanen.
- Efterladenskaber skal fjernes.

KOMFUR, KØLESKAB M.V.:
Hvor boligselskabet har installeret hårde hvidevarer, vedligeholder boligselskabet disse, dog ikke
ved hærværk begået af lejere eller gæster.

LEG OG BOLDSPIL:
Leg og boldspil må ikke foregå på trapper, i kældre og lignende steder, hvor man er til gene for
andre. Boldspil må desuden ikke finde sted mellem blokkene, op ad garagerne og murene.
Kun de dertil indrettede pladser/arealer må benyttes til formålet.
Man må ikke tegne eller male på bygningsdele, herunder træ eller murværk.

PARKERING OG MOTORKØRSEL:
Parkering må kun finde sted på de til boligafdelingen indrettede parkeringspladser.
Last-, campingvogne, trailer samt uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i
boligområdet.

PULTERRUM M.V.:
Pulterrum skal være aflåst.

RENHOLDELSE M.V.:
Utætheder i tage, vægge og omkring vindueskarme skal med det samme meldes til
ejendomsmesteren.

SKILTNING M.V.:
Navneskilte opsættes af boligselskabet. Øvrige skilte må kun forefindes med boligselskabets
tilladelse.
Flagning fra vinduer og murværk må kun finde sted med boligselskabets tilladelse.

STØJ:
Støjgener, herunder musik, må i tidsrummet 22-07 ikke forstyrre de omkringboende.
Hamren og banken samt brug af slagboremaskine må kun ske på hverdage mellem kl.09-19. Søn-
og helligdage mellem kl. 10-13.



UDLUFTNING:
For at undgå fugtdannelse med deraf følgende skade på bygningerne skal beboeren drage omsorg
for, at der foretages en daglig effektiv udluftning i boligen - helst flere gange om dagen, især i
fyringssæsonen.
Skriftlig anvisning kan fås ved henvendelse til ejendomsmesteren.
De monterede udsugningsventiler i køkken og badeværelse må ikke tilstoppes.

VASK OG TØJTØRRING:
De i vaskeriet opslåede anvisninger skal nøje følges.
Tøjtørring må ikke foregå i boligen eller ud af vinduer.
Ved tøjtørring på altan må tørrestativ eller snor ikke være højere en altankant.

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

KONTROVERSER:
Overtrædelser eller klager vedrørende ovennævnte reglement forelægges afdelingsbestyrelsen
skriftligt. Afdelingsbestyrelsen tager stilling til klagen og beder om nødvendigt boligselskabet
foretage det videre fornødne.

Den almindelige procedure er: Skriftlig henstilling fra boligselskabet.
Ved gentagne overtrædelser: En skærpet advarsel fra boligselskabet.
Ved fortsat grov overtrædelse: Ophævelse af lejemålet.


