
HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 27 

 

Indhold/ Husorden Skolehaven 4-6 

Indledning/ Godt naboskab. ....................................................................... 2 

Affald. ......................................................................................................... 3 

1. Affaldscontainer .................................................................................. 3 

2. Glascontainer Nygårdsvej.................................................................... 3 

3. Papircontainer Nygårdsvej(pap i container v. Gl. Skolevej) ................ 3 

4. Øvrige .................................................................................................. 3 

Ansvar. ........................................................................................................ 3 

Bad og Wc. .................................................................................................. 3 

Cykler, knallerter, barne- og klapvogne. .................................................... 4 

Døre. ........................................................................................................... 4 

Benyttelse af fællesrum i nr. 4 og 6 ........................................................... 4 

Fodring af dyr. ............................................................................................ 4 

Husdyr. ....................................................................................................... 4 

Forurening. ................................................................................................. 5 

Opgang og Kælderrum. .............................................................................. 5 

Udearealer. ................................................................................................. 5 

Musik. ......................................................................................................... 5 

Parkering. ................................................................................................... 5 

Støj. ............................................................................................................. 6 

Tørring af tøj. .............................................................................................. 6 

Fællesvaskeri. ............................................................................................. 6 

Hvis noget går i stykker .............................................................................. 7 

Vinduer .................................................................................................... 7 

Punkterede ruder .................................................................................... 7 

Glasforsikring ........................................................................................... 7 

Komfurer ................................................................................................. 7 

El-installationer ....................................................................................... 7 

Sanitet ..................................................................................................... 7 

Lys i kældre og opgange .......................................................................... 7 

Fællesantenne / Bolignet ........................................................................ 7 

Skade på ejendommen ............................................................................ 7 

Nøgler ...................................................................................................... 7 

Hvad så på alle andre tidspunkter. ............................................................ 8 

Udskifteligt Billag ........................................................................................ 8 



2 

 

INDLEDNING 
 

Vores boligafdeling med både beboere og medarbejdere skal virke som et miniaturesam-

fund.  

Man skal være fælles om mange ting og der er derfor et naturligt behov for et sæt alminde-

lige regler, som skal medvirke til at skabe et godt NABOSKAB mellem alle i Skolehaven afd. 

27. 

 

Disse regler, skal være med til at skabe tryghed og tilfredshed blandt beboerne, og skal 

derfor bygges på, at alle tager hensyn til hinanden.  

 

Reglerne skal samtidig være med til, at skabe ro og orden for beboerne, samt holde bebyg-

gelsen og friarealer i en pæn stand, og derved holde vedligeholdelsesomkostningerne nede.  

 

Husk derfor: Disse regler er til for at beskytte beboerne og afdelingen. 

 

Det indskærpes at alle beboere i afd. 27 bedes respektere og overholde den af årsmødet 

vedtaget husorden. 

 

Venligst 

Afdelingsbestyrelsen 

 

 

GODT NABOSKAB/ HVORDAN 
 

Da Skolehaven er et Opgangs-fællesskab, med tryk på fællesskab. 

Medarbejderne har i samarbejde med beboere, et fælles ansvar for at Skolehaven er et trygt 

sted at bo, og at der er en respektfuld omgangstone. 

Det er vigtigt at medarbejderne én gang dagligt har kontakt til den enkelte beboer, og er der 

bekymring for at noget er galt, dvs. manglende respons på opsøgende kontakt, vil vi lukke os 

ind i lejligheden 2 medarbejdere, for at drage omsorg for jer. 

Én gang om året tager alle beboere, medarbejdere og ledelsen i Skolehaven på en fælles 

temadag, med overskriften ”det gode Naboskab”. 
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AFFALD 

1. Affaldscontainer 

Container er opstillet i området. Heri må kun komme køkkenaffald, der er forsvarligt indpak-

ket i lukkede poser.  

Ingen former for glas, papir, potteplanter, ikke brandbart affald, må henlægges i affaldscon-

taineren.  

Tøj til genbrug afleveres i Genbrugsen / Præstevænget 

Batterier, maling og kemikalier, olie skal afleveres på Energivej 44. Medicinrester afleveres 

på apoteket. 

 

2. Glascontainer (Nygårdsvej) 

Alle former for flasker og glas henlægges i denne container, efter at låg og propper er fjer-

net. 

 

3. Papircontainer (Nygårdsvej)Pap kommes i container v. Gl. Skolevej 

Aviser, ugeblade, tryksager og reklamer henlægges i denne container (ikke pap og plast- 

emballage).  

  

4. Øvrige 

Ingen former for affald må henstilles i kælderen eller andre steder uden for de dertil indret-

tede pladser.  

 

Det skal understreges, at der er meget store besparelser på afdelingens renovationskonto 

ved korrekt sortering af affaldet.  

 

ANSVAR 
 

Ved enhver overtrædelse af sundheds- eller politivedtægters bestemmelser, må beboeren 

selv stå til ansvar herfor og holde boligselskabet skadesløs.  

 

BAD OG TOILET 
 
I toilettet må der ikke kastes genstande som bleer, hygiejnebind eller andet som kan tilstop-

pe afløbet, og kun toiletpapir må anvendes. Utætheder skal straks meldes til inspektøren 

eller til kontoret.  
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CYKLER OG KNALLERTER 
 
Cykler og knallerter m.v. må kun hensættes i de dertil indrettede rum og stativer. Ting, som 

er hensat således at de er til gene, fjernes uden ansvar af ejendomsfunktionærer.  

Nedbæring af cykler, knallerter og forurenende genstande ad ejendommens hovedtrapper 

er forbudt.  

Cykel- og knallertkørsel på gangarealer og grønne områder er forbudt.  

Det er tilladt at stille rollator i opgangen efter aftale med Afd. bestyrelsen/ denne kan evt. 

sættes i Redskabsrum. 

 

DØRE 
 
Alle døre, der er forsynet med dørlukkere, skal holdes lukket. 

 

BENYTTELSE AF FÆLLESRUM I NR. 4 OG 6 
 

Beboere i Skolehaven har altid førsteret til benyttelse af fællesrum. 

Ophold i disse rum er tilladt for alle beboere og deres gæster. 

Gæster skal opføre sig så det ikke er til gene for beboere i Skolehaven. 

Stuen i nr. 6 kan benyttes til private arr. Man booker datoen i en kalender, der hænger i 

stuen nr. 4. 

Arr. skal slutte senest kl. 23.00. 

Det er ok at indtage alkohol i forbindelse med arr., men husregler skal følges og det må ikke 

medføre gener for de øvrige beboere. 

Der hænger et regelsæt for rengøring af lokalet efter private arr. Dette skal følges. 

Stuen i nr. 6 må ikke benyttes til at sove i, hverken dag eller nat. 

 

FODRING AF DYR 
 

Alle former for fodring af dyr på afdeling 27´s arealer er forbudt. Dette gælder fodring af alle 

dyr.  

 

HUSDYR 
 

Det er tilladt at have 1 inde kat, under forudsætning af, at den bliver passet efter forskrifter-

ne, og at man er økonomisk i stand til at betale for dyrlæge og kattepension, hvis det bliver 

nødvendigt. 

Dette aftales inden indflytning eller hvis ønsket opstår med medarbejderne. 
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For at blive betragtet som en inde kat, må den aldrig have været ude, og må ikke komme 

det, ej heller på opgang/kælder osv. 

Katten skal være neutraliseret og øremærket, bevis herfor fremvises til medarbejderne. 

Det accepteres at have akvariefisk på max 30l, og fugle og hamstere i bur, blot disse ikke er 

til gene for naboerne. 

Det er ikke tilladt at holde hunde og reptiler.  

 

FORURENING 
 
Såfremt en beboer, er skyld i forurening af afdelingens arealer, skal vedkommende beboer 

straks foretage den nødvendige rengøring. I modsat fald, bliver dette foretaget på selskabets 

foranledning, og en regning vil blive fremsendt.  

 

OPGANG OG KÆLDERRUM  
 
Der må ikke ryges i opgang og kælder. Opgangen skal holdes ren og ryddet af hensyn til 

rengøring, brand. 

Dybfrysere, vaskemaskiner o. lign. i kælderrum kræver særlig installation samt tilladelse fra 

boligselskabet. 

 

UDEAREALER 
 
Det er ikke tilladt at tegne, male eller på anden måde beskadige ejendommens træ- og mur-
værk samt borde, bænke, planter m.v. 
 

MUSIK 
 

Udgangspunktet er, at man skal vise hensyn, råb og støjende adfærd accepteres ikke. 

Husk, det er ikke sikkert at dine naboer har samme musiksmag som dig. 

Der må ikke høres støjende musik og slet ikke for åbne vinduer søndag-torsdag ml. kl. 

22:00 og 07:00, fredag og lørdag skal der være ro efter kl. 23:00. 

Ved fester i Skolehaven beslutter beboere og medarbejdere i fællesskab hvornår der skal 

være ro. 

Husk at informere andre i vores område hvis vi holder fest. 

 

PARKERING 
 
Skolehavens beboere/gæster og medarbejdere skal parkere på Skolehavens  P. plads. 

Gæster må ikke parkere på naboafdelingernes p. plads. 
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Af og pålæsning ved opgangene er tilladt. Køretøjer, som ulovligt er parkeret på området kan 

være til gene for udrykningskøretøjer, hvorfor afdelingen har ret til, at få disse køretøjer fjer-

net på ejerens regning. Kørsel med motorkøretøjer, er kun tilladt på de asfalterede områder.  

  

STØJ 
 
Brug af støjende genstande (boremaskiner og lignende) er kun tilladt på hverdage kl. 07.00 - 

19.00 samt på lørdage kl. 10.00 - 16.00.. Ved indflytning, ses der dog bort fra disse regler i 

rimeligt omfang. Al unødvendig støj på trapper skal undgås.  

 

TØRRING AF TØJ 
 
Det er ikke tilladt at dryptørre tøj ud ad vinduerne. 

 

FÆLLESVASKERI 
 

Til brug i vaskeriet udleveres en brik som giver adgang til vaskeriet. 

 Ved bortkomst af denne meldes dette til inspektøren, som fremskaffer en ny. 

 

Maskinerne sættes i gang ved at benytte den udleverede brik, dette foregår digitalt og 

betaling for brug af maskinerne, vil ske på næste huslejeopkrævning. 

Vaske og skyllemiddel er tilsat automatisk, så det skal ikke tilsættes ved vask.   

 

Vasketider er opsat i vaskerummet, og det er altid muligt at få hjælp til introduktion af vask/ 

tørring hos medarbejderne. 

 

Husk ved brug af vaskeriet: 

-  Følg altid de ophængte vejledninger. 

-  Vaskekurvene må kun benyttes til rent tøj. 

-  Tøm lommerne i tøjet før vask, da der ellers kan ske driftsstop. 

-  Husk altid at rense filteret efter brug af tørretumbler. 

-  Husk at hente tøjet når det er færdigt, så det ikke optager plads. 

-  Der må ikke farves tøj i vaskeriet. 

-  Overhold tiderne i vaskeriet, og start ikke chancevask før tiden. 

-  Husk at slukke lys, lukke dør og vinduer efter sidste tur. 

-  Efterlad vaskeriet rent når du forlader det. 

-  Er maskinerne i uorden så kontakt varmemesteren og sæt skilt på maskinen. 

-  Inventar der hører til i vaskeriet, må ikke fjernes.  

-  Vaskeriet er for beboerne, og der må ikke vaskes for andre. 
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HVIS NOGET GÅR I STYKKER 
 
 

Vinduer 

Hvis en rude går i stykker, skal du kontakte egen glarmester for egen regning (glasforsikring). 

Såfremt du konstaterer en knust rude i opgangsdøre el. lign. kontakt inspektøren.  

 

Punkterede ruder 

Ved punkterede ruder, kontakt inspektøren.  

 

Glasforsikring 

Det anbefales den enkelte beboer at tegne glasforsikring.  

 

Komfurer 

Henvendelse til inspektøren.  

 

El-installationer 

Egen installatør eller aftale med inspektøren. Ulovlige installationer repareres for egen 

regning.  

 

Sanitet 

Herunder blandingsbatterier, toiletter, håndvaske m.m. 

Henvendelse til inspektøren. 

 

Lys i kældre og opgange 

Henvendelse til inspektøren.  

 

Fællesantenne / Bolignet 

Du skal selv rette henvendelse til din netudbyder. 

 

Skade på ejendommen 

Henvendelse til inspektøren. Hvis skaden er forvoldt af egen familie, gælder eget 

forsikringsselskab. Ved vand- eller brandskader tillige boligselskab.  

 

Nøgler 

Såfremt en beboer har smækket sig ude af lejligheden: 

Henvend dig først til personalet, da vi har en hovednøgle og kan lukke dig ind. 

Efter kl. 21 på hverdage og kl. 20 i weekenden og før kl. 8:30 skal du kontakte en låsesmed 

for egen regning. 
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HVAD SÅ PÅ ALLE ANDRE TIDSPUNKTER 

 
Der er uden for normal arbejdstid etableret vagtordning på tlf. 43 69 00 96. På dette 

nummer kan du få råd og vejledning ved akut opståede større skader. Mindre skader som 

dryppende haner, tilstoppede afløb m.v. må vente til først kommende normale arbejdsdag, 

hvor inspektøren kontaktes.  

 

Revideret husorden vedtaget d. 29/8 2017 

 

 
Inspektør Søren Irgens har telefontid mandag-fredag kl. 8-9 samt torsdage kl. 17-18. 

Derudover har inspektøren kontortid mandag-fredag kl. 9-10 samt torsdage kl. 17-18. 

Tlf. 44 97 12 30. 

 

Bestyrelsen 2017 
 

Formand:  Annette D. Jørgensen nr. 4.  1 sal lejl. 2 

Næstformand: Palle Poulsen  nr. 4   2 sal lejl. 2  

Medlem:  Britta Jørgensen nr. 6   1 sal lejl. 2 

Medlem:  Nanette Egedius nr. 6  stuen lejl. 3 

Medlem:  Niels Schmidt Kristiansen   nr. 6  stuen lejl. 2 

 

2 medarbejdere støtter bestyrelsen: 

Sanne H Johnsen 

Peter Petersen 

Sekretær: Afd. leder Suzanne Møllegaard 

 

 

 

 


