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En boligafdeling med mange beboere er et minisamfund. Man bliver mere eller
mindre afhængige af hinanden, man bliver fælles om mange ting, og derfor er
det naturligt at opstille visse almindelige regler for 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 skal samtidig være et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden
for beboerne, holde bebyggelse, for- og baghaver samt friarealer i pæn orden og stand og
dermed være med til at holde vedligeholdelsesomkostningerne

nede. I denne forbindelse vil

det være af stor betydning, at forældre husker at vejlede deres børn og at foregå dem med
et godt eksempel. Det er beboerne selv, der gennem huslejen skal betale for
istandsættelsen - også af det, der ødelægges.

Forsi kri nger.
Alle foreningens huse er forsikret til fuld - og nyværdi. I hovedtræk dækker forsikringen
bygningsbeskadigelse som følge af brand, kortslutning

( afhængig af alderen ), indbrud og

hærværk i forbindelse hermed, storm ( men ikke som følge af alm. Stærk blæst ),
rørsprængninger

( men ikke som følge af ælde eller tæring), vandskade i forbindelse med

storm- eller rørskade på bygningen samt skader på træværk eller murværk som følge af
svamp og/eller træ- eller murødelæggende

insekter. Sker der en skade på jeres bolig, der

eventuelt vil kunne dækkes af boligforeningens
skaden konstateres. Vi skal gøre opmærksom

forsikring, så kontakt kontoret så snart
på, at skade på eget indbo - uanset årsag -

og glas ( f.eks. ruder) og kumme ( f.eks. toiletkumme

) ikke er dækket af foreningens

forsikringer. Dette gælder også for indbo og lignende, som opbevares i udhuse, pulter- og
kælderrum. Derfor opfordres beboerne til at tegne en familieforsikring.

Skiltning.
Skilte og reklamer må kun anbringes efter skriftlig tilladelse fra boligforeningen.

Bad og toilet.
Rensning af afløbsrør og kloakker er både besværlig, ubehagelig og meget bekostelig. For at
undgå tilstopning af afløbsrør, skal man passe meget på, hvad der skylles ud gennem
håndvasken ( fedt og madrester o. I. må ikke hældes i håndvasken ). Bleer, vat, avispapir,
vatpinde o. L, må aldrig kastes i toiletkummen.

Hvis dette ikke overholdes, vil oprensningen,

ske for beboerens regning.

Maskiner.
Maskiner der kan medføre støjgener for naboer, skal anbringes på et underlag, der dæmper
støjen mest muligt. Boremaskiner, motorsave, motorplæneklippere
tidsrummet

m. v., må kun benyttes i

mellem kL 07.00 og 20.00.

Musik.
Benyttelse af musikanlæg, tv 0.1. skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. Vær
speciel opmærksom på hvor du anbringer højttalerne i forhold til naboerne på grund af
apparaternes meget gennem- trængende bastoner. I sene aftentimer

bør du vise særligt

hensyn til dine naboer ved at dæmpe ned, så du ikke forstyrrer de andre beboeres ønske
om nattero. I særlige tilfælde bør du sikre dig, at naboerne er indforstået

med støj efter kl.

24.00.

Paraboler.
Kan man påvise, at de programmer
via fællesantenneanlægget

man ønsker at modtage, ikke i forvejen kan modtages

indgives skriftligt ansøgning om opsætning af en parabol eller

dannelse af alternativ antenneforening.

Boligforeningen giver skriftlig anvisning på hvor og

hvordan en parabol skal opsættes.

Udluftning.
For at undgå fugtdannelser

og dermed følgende ødelæggelser af træværk, tapet og maling,

skal der foretages en effektiv udluftning gennem vinduer og døre. Dette skal ske flere gange
om dagen i ca. 5 - 10 minutter.

Faste installationer.
Stikkontakter,

elkomfurer, køleskabe ( undtaget er køleskabe i Seniorgaarden ), sanitet,

utætte vandhaner eller cisterner repareres efter henvendelse til foreningens kontor.
Beboerne er dog selv, til enhver tid, pligtig til at betale istandsættelse, der er nødvendig som
følge af overlast eller misligholdelse.

Vinduer og døre m. v.
Beboerne skal sørge for hurtigst muligt at anmelde skader på ruder, utætheder,

indslag af

regn, sne på loftet ( som skal fjernes af lejer, inden det smelter) til kontoret.

Ændringer i boligen.
Beboerne har iflg." Reglerne om råderet" mulighed for at foretage ændringer og
forbedringer

af det lejede for egen regning. Der skal dog ske anmeldelse til boligforeningen

inden arbejdet sættes i gang. På kontoret kan du få yderligere informationer
råderetsreglerne

om

samt hvilke muligheder, rettigheder og pligter, de giver dig.

Cykler, barnevogne m. v.
Disse ting må ikke henstilles således, at de kan være til gene for andre, men skal henstilles
på de pladser og i de rum, der er indrettet

hertil. Af hensyn til sikkerheden er knallertkørsel

forbudt på gangstier, græsplæner m. v.

Affald.
Af hygiejniske grunde, skal alt affald være pakket ind i forsvarligt lukkede affaldsposer og
anbringes i affaldssækken eller containeren.

I de områder, hvor der er affalds- sortering, skal

affaldet sorteres efter givne regler. Beboernes håndtering af affald og storskrald samt en
fornuftig

klldesortering,

har stor indflydelse på din afdelings husleje og regnskab. Følg derfor

givne vejledninger herom. Afbrænding af haveaffald må ikke finde sted.

Leg og boldspil.
Børns leg finder sted under forældrenes ansvar. Leg med f.eks. bue og pil, luftbøsser m. v.
må ikke finde sted på boligforeningens

område. Ophold og leg må ikke finde sted på steder,

hvor det kan være farligt eller til gene for de øvrige beboer. Ødelæggelse af beplantninger,
hegn og rabatter må ikke finde sted.

Skader på boligen.
Er en beboer, et medlem af husstanden eller en beboers gæst skyld i skader på
ejendommen

- herunder alt, hvad der tilhører ejendommen - bærer beboeren det fulde

ansvar. Såfremt boligforeningen
forbindelse

iværksætter rengørings- og reparationsarbejder

i

hermed, sker dette for den ansvarlige beboers regning.

Parkering og motorkørsel.
Parkering af personbiler og motorcykler
parkeringspladser
motorkøretøjer

må kun finde sted på de etablerede

i boligområdet. Vendepladser er ikke parkeringspladser.

over 3.500 kg. i afdelingerne er forbudt. Motorkøretøjer

dog ikke overstige en totallængde på 6 meter. Uindregistrerede
lystbåde, må ikke parkeres i boligområdet.
parkeringspladsen

( uindregistrerede

Parkering af

under 3.500 kg. må

køretøjer, campingvogn, og

køretøjer på

meldes til politiet. ) Dog undtages campingvogne, idet disse må parkeres

på parkeringspladsen

i umiddelbar forbindelse med en ferie, 8 dage før og 8 dage efter.

Carporte må kun bruges til indregistrerede

personbiler.

Grønne anlæg.
Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligforeningen

har gjort sit til at skabe en god

bebyggelse, og hvis beboerne, og især børnene, til daglig vil gøre deres til at værne om
beplantningerne

og de kollektive anlæg, kan man fortsat have en pæn bebyggelse.

Husdyr.
Såfremt de enkelte områder ikke bestemmer andet, er det tilladt at holde max 1. hund og 1.
kat. Almindelige husdyr ( kæledyr ). Hunde må dog ikke løbe frit i boligforeningens
ligesom luftning skal foregå udenfor området. Skulle "uheldet"

område,

være ude, er det

hundeejernes pligt at rydde op efter hunden. Ifølgende områder er der forbud mod at
holde hund og kat.: Garvergården, Seniorgården og Tømmervænget.

Vi hjælper gerne!
Det er ofte afdelingsbestyrelsen
eller på anden måde tilsidesætter

der vil påtale, hvis du eller dine børn overtræder

reglerne

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

det ilde op - det er trods alt en del af det arbejde, som disse

mennesker frivilligt og ulønnet har påtaget sig.
Endelig gøres der opmærksom på, at det er de enkelte afdelingsbestyrelser,
og administrerer

ordensreglerne

for den pågældende afdeling.
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