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Generelt om reglementet 

En boligafdeling med mange forskellige beboere kan sammenlignes med et minisamfund. Vi bliver på 

mange måder afhængige af hinanden, og vi er fælles om mange ting.  

Derfor er det naturligt, at der opstilles fællesregler, som skal skabe et godt klima i bebyggelserne. 

Reglerne er fastsat for at beskytte dig som beboer, dine naboer, samt bebyggelserne.  

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle kender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. 

Reglerne er en væsentlig forudsætning for at skabe tryghed for beboerne, samt at holde bygninger og 

friarealer i pæn stand, og derved minimere vedligeholdelsesomkostningerne, for afdelingerne.  

Vi skal huske på, at beboerne via huslejen, selv skal betale for istandsættelser og vedligeholdelse, 

også af ting der bliver ødelagt.  

Hvis beboere føler sig generet af medbeboere, er det en god ide, af hensyn til at bevare et godt klima 

beboerne imellem, at beboerne, hvis de har mod på det, henvender sig personligt til den, som har en 

generende adfærd, inden der rettes henvendelse til ejendomsfunktionær, afdelingsbestyrelse, eller 

administration. 

Nærværende regler er forelagt og godkendt på ordinært afdelingsmøde den 6. september 2011 og er at 

betragte som et tillæg til lejekontrakten for det enkelte lejemål.  

 

Med venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen 

2011 

 

 

 

 

 

Affaldshåndtering 

Al dagrenovation skal afleveres i poser, som er forsvarligt lukkede, så de ikke åbner sig igen.  

Papir & pap skal afleveres i den blå container ved Virkelyst nr. 37.  
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Storskrald skal stilles ud til vejen efter aftale med RenoSyd.  

Sortering af affald, af enhver art, skal følge den til enhver tid gældende affaldssorteringsvejledning 

fra Skanderborg Kommune. 

 

Antenneanlæg 

Fællesantenneanlægget må ikke anvendes til andet formål, end til modtagelse af de signaler som 

afdelingens signalleverandør tilbyder gennem anlægget.  

Alle indgreb, til andre formål, som eksempelvis anvendelse af radiosende-udstyr, må ikke finde sted.  

Paraboler: (se afsnit herom længere fremme). 

 

Badeværelse og toilet 

For at undgå tilstopning af afløbsrør, er det vigtigt at være varsom med hvad der skylles ud gennem vask 

og toilet.  

Bleer, vat, klude, aviser, tamponer m.v. må aldrig skylles ud i toiletkummer.  

Opløsningsmidler, benzin, terpentin, brandfarlige væsker, maling, kemikalier med ætsende indhold, m.v. 

må ikke skylles ud i afløb, og toiletter.  

Vær opmærksom på utætheder i installationer, rør, og afløb. Alle utætheder og svigt skal anmeldes til 

varmemester – ejendomsfunktionær, hurtigst muligt.  

Passivitet ved ikke at anmelde utætheder, kan resultere i ansvarspådragelse for evt. følgeskader. 

 

Cykler 

Cykling på græsarealerne er ikke tilladt, ej heller på afdelingens stianlæg for gående. Færdselslovens 

bestemmelser er gældende. 

 

Bilvask 

Der henvises til vask af bil på servicestationer og lignende. 

 

Campingvogne og trailere 

Campingvogne kan i flg. politivedtægten henstå 24 timer på en P-plads i afdelingen. 

 

Dybfrysere i skure - udhuse 

Det er tilladt at anbringe en fryser i skuret.  

Installationen hertil skal udføres af autoriseret installatør, hvis ikke der er lovlig installation etableret i 

forvejen. 

 

Fodring af fugle 
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Fodring af fugle, eller andre dyr, ved udlægning af foder og opsætning af foderautomater, er af hensyn til 

faren for rotteangreb, ikke tilladt. 

 

Fyrværkeri 

Det er ikke tilladt at afbrænde, eller affyre, nogen form for fyrværkeri fra afdelingernes bygninger, eller i 

afdelingens bygninger  

I tilfælde af hærværk med fyrværkeri, vil der ske politianmeldelse.  

Der henvises i øvrigt til fyrværkeriloven. 

 

Haveanlæg 

Afdelingens fælles haveanlæg stilles under beboernes beskyttelse. Plæner, bede, og beplantninger må 

ikke beskadiges.  

Der skal tages rimeligt hensyn til beplantningen.  

• Bål  

Der må ikke antændes nogen form for bål på afdelingens område. 

 

Husdyr 

HUSDYRHOLD ER IKKE TILLADT.  

Ved husdyrhold forstås i denne forbindelse hunde og katte samt andre slags ”kæledyr” – f.eks. duer, høns, 

slanger, aber, ilder m.v. Mindre kæledyr indtil marsvins størrelse tillades.  

• Husdyrhold er ikke tilladt.  

• Husdyr på besøg er ikke tilladt.  

• Husdyr i pleje er ikke tilladt.  

Blinde tillades hundehold efter forudgående godkendelse.  

Inspektøren kan ansøges om dispensation vedr. husdyr på besøg og husdyr i pleje.  

Nye beboere, der medbringer deres husdyr fra tidligere bolig, kan ansøge om dispensation hos 

inspektøren. En dispensation vil kun gælde, så længe husdyret lever. Nyt husdyr må ikke anskaffes. 

 

Knallerter 

Knallerter og Scootere må køre i afdelingens område, på veje og KØRE- stier (ikke på gangstier), samt på 

P-pladser, under forudsætning af at det sker med fornøden hensyntagen til afdelingens beboere, uden 

unødig støj, og med en nedsat hastighed til max. 20. km. /t.  

Knallertkørsel på fortove, gangstier, og græsarealer er ikke tilladt (gælder også for cykler). 

 

Skure 

Skurene skal som udgangspunkt være lukkede og aflåst, også selv om rummene ikke anvendes til 

opbevaring af ejendele. 
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Ved opbevaring af gas (campinggas), skal der skiltes på døren med ”trykflasker fjernes ved brand”- 

advarselsskilt. Disse kan skaffes ved henvendelse til varmemester – ejendomsfunktionær. 

 

Musik, radio og TV 

I sene aftentimer og om natten (efter kl. 23.00) skal der vises særligt hensyn, ved at dæmpe ned, således 

at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres. 

 

Paraboler 

Regler for opsætning af parabol er at finde i ”reglerne for råderet”.  

Der skal som udgangspunkt søges skriftlig tilladelse i hvert enkelt tilfælde.  

Ansøgningen sendes, eller afleveres til, administrationen.  

En udstedt tilladelse vil indeholde de forudsætninger, som skal opfyldes, for at parabol kan accepteres 

opsat. 

 

Parkering og motorkørsel 

Af hensyn til beboernes, og især børns sikkerhed, er højst tilladte hastighed på P-pladser 20 km/t.  

Parkering af personbiler, varevogne, motorcykler, 45-scootere og knallerter må ikke ske uden for de 

afmærkede P-pladser/P-båse. Køretøjer (under 3500 kg.), hvis længde overskrider P-båsenes længde, må 

ikke parkeres på de almindelige P-pladser/P-båse. Her må afdelingsbestyrelsen kontaktes, med ønske om 

henvisning til speciel holdeplads.  

Køretøjer over 3500 kg. må ikke parkeres på afdelingens P-pladser.  

Der må ikke parkeres langs kantsten ved fortove, og ej heller på fortove.  

Parkering generelt: der henvises til Politivedtægten for Skanderborg Politi.  

Uindregistrerede køretøjer må ikke parkeres på afdelingens områder. 

 

Råderet 

Den til enhver tid gældende lovgivning for beboernes råderet, følges og respekteres. 

 

Støj og larm 

Støjende adfærd i boligen, i haven, m.m. er ikke tilladt.  

Klager over støj og larm behandles i overensstemmelse med ”retningslinjer vedtaget i ALBOA for 

klagesagsbehandling”, samt efter gældende lovgivning for klagesagsbehandling.  

Klagesagsbehandlingen håndteres af inspektøren.  

Gentagne skriftlige og berettigede klager over støj og larm kan i yderste konsekvens føre til at et lejemål 

opsiges/ophæves, hvis henstillinger fra administrationen ikke hjælper. 

 

Skiltning 
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Der må ikke opsættes skilte eller reklamer uden forudgående tilladelse, indhentet via administrationen.  

Erhvervsmæssig brug af en bolig kræver tilladelse både fra boligorganisationen og bygningsinspektoratet i 

Skanderborg kommune.  

Det er ikke tilladt at opsætte eget navneskilt, eller navneplade på overfladerne udvendigt på døre, 

murværk, m.v. 

 

Tørretumblere og opvaskemaskiner 

Det er tilladt, efter ansøgning, og modtaget tilladelse, at montere en tørretumbler i sin bolig. Der gives 

KUN tilladelse til kondenstumblere.  

Det er tilladt, efter ansøgning, og modtaget tilladelse, at montere en opvaskemaskine.  

De givne retningslinjer i den udstedte tilladelse skal følges nøje. Herunder krav til at anvende autoriserede 

håndværkere til VVS- og EL-tilslutninger.  

Det er ikke tilladt at koble vandinstallation til maskiner, via en kobling direkte fra et blandingsbatteri. 

 

 

Således vedtaget på ordinært afdelingsmøde 

6. september 2011 

Anna Lind 

formand 

 

Foranstående husorden erstatter alle tidligere udsendte ordensregler 


