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Affald  

Af hygiejniske grunde skal alt affald være 

pakket ind, helst i affaldsposer. Poserne skal 

være lukkede, inden de smides i affaldscon-

taineren.  

 

Glas, porcelæn og skarpe eller spidse genstan-

de skal pakkes forsvarligt ind, så de ikke er til 

fare for renovationsfolkene.  

 

Du skal sortere dit affald i papir, pap, hård 

plast, metal og glas. Der er opstillet affaldsbe-

holdere til de forskellige affaldstyper.  

 

Storskrald skal placeres i storskraldscontainer 

ved gavlen ud mod Ryesgade i Ryesgade 18.  

 

Altaner  

Der må ikke grilles på fællesaltanerne på eta-

gerne, både fordi de fungerer som brandvej og 

fordi der ikke er ventilation nok. Grilning skal 

foregå på det grønne område ved fællesloka-

lerne mellem blok A og I.  

 

 

 

Bad og toilet  

For at undgå tilstoppede afløb skal du være 

varsom med, hvad du skyller ud i vask og 

toilet. Fx må madolie ikke hældes i vasken og 

vat, hygiejnebind, tamponer, avispapir og lig-

nende må aldrig kastes i toiletkummen.  

 

Du skal selv sørge for at rense eventuelt stop-

pede afløb.  

 

Branddøre og hoveddør  

Alle branddøre skal altid holdes lukkede og 

må på intet tidspunkt blokeres. Der må ikke 

henstilles effekter på flugtveje (angivet med 

grønne flugtvejsskilte).  

 

Yderdørene skal altid holdes lukket. Du må 

ikke lukke folk ind i bebyggelsen, som du ikke 

selv kender.  

 

Din bolig  

Se i din lejekontrakt med bilag angående ret-

tigheder i din bolig.  

 

Husorden for Sølund, ungdomsboliger 

 

Generelt  

 

En beboelsesejendom med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi er 

afhængige af hinanden og vi er fælles om mange ting. Vi har naboer vi skal tage hensyn til!  
  

Reglerne skal sikre god ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand 

og dermed holde vedligeholdelses- og forbrugsudgifterne lavest mulige.  

 

Følger du dig generet af en af dine medbeboere, bedes du – af hensyn til at bevare det gode klima 

– i første omgang henvende dig til personligt til vedkommende, inden du retter henvendelse til 

ejendomskontoret.  

 

Enhver beboer har ansvar for egen adfærd og hæfter for sine gæsters opførsel og skader, uanset 

hvor i bebyggelsen gæsterne befinder sig.  

 

Hvis du ikke overholder husordenen, kan du få en advarsel fra udlejer. I tilfælde af grov eller gen-

tagende overtrædelse, kan udlejer betragte lejeaftalen som misligholdt, og kræve at du fraflytter 

øjeblikkeligt.  
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Din bolig er ved indflytning udstyret med ko-

geplader. Det skal du renholde og behandle 

med omtanke.  

 

Det er ikke tilladt at opsætte opvaskemaskine, 

vaskemaskine, tørretumbler eller komfur, da 

installationerne ikke er dimensioneret til den-

ne belastning.  

 

Du kan spørge på ejendomskontoret om tilla-

delse til, at opsætte mikrobølgeovn / kombine-

ret varmluftsovn.  

 

Du må male boligen i lyse farver.  

 

Euforiserende stoffer  

Ifølge lovgivningen er ind- og udførsel, salg, 

køb, udlevering, modtagelse, fremstilling, for-

arbejdning, besiddelse og indtagelse af eu-

foriserende stoffer forbudt. Det er også forbudt 

at dyrke hamp.  

 

Forsikring  

Det anbefales, at du selv tegner en indbofor-

sikring, som dækker dit indbo i værelse og 

kælder. Boligafdelingen har ikke nogen forsik-

ring der dækker dit indbo – heller ikke ting i 

pulterrum.  

 

Fyrværkeri  

Fyrværkeri og brandfarlige væsker må ikke 

opbevares i boligen eller i pulterrummet.  

 

Fællesarealer  

Du skal selv rydde op efter dig, når du har 

brugt fællesarealerne, og du må ikke stille ting 

på fællesarealerne, som er til gene for andre.  

 

Husdyr  

Det er ikke tilladt at holde husdyr.  

Klimavenlig adfærd  

Der er ikke individuelle el-, vand- og varme-

målere på værelserne. 

  

Du skal handle med omtanke: Sluk for vand, 

el, og varme når du ikke bruger det.  

 

Alle er med til at betale det samlede forbrug. 

Hvis nogen bruger rigtig meget, så kan der 

komme en huslejestigning til alle.  

 

Mislighold og hærværk  

Hvis du ødelæggelse eller udøver hærværk vil 

der blive rejst erstatningskrav over for dig.  

 

Ved gentagende og særlig groft hærværk be-

tragtes dit lejemål som misligholdt, og lejeafta-

len vil blive ophævet. (Du vil blive smidt ud). 

Hvis en af dine gæster begår hærværk, vil er-

statningskravet blive rejst mod dig.  

 

Musik og støj  

Musik og støj skal ske under hensyntagen til 

de øvrige beboere. Nedenstående gælder også 

for fælleslokalerne på etagerne.  

 

Søndag til torsdag: Efter kl. 22.00 skal der 

skrues ned og tages hensyn, efter kl. 23.00 ro. 

Fredag og lørdag: Efter kl. 02.00 skal der skru-

es ned og tages hensyn.  

 

Dette gælder dog ikke for Havestuen.  

 

Brug kun støjende værktøj i tidsrummet: Man-

dag-fredag mellem kl. 10.00-18.00 Lørdag-

Søndag mellem kl. 11.00-18.00  

*Giv dine naboer, under- og overbo besked i 

god tid, hvis du planlægger en fest.  

 

Parkering og motorkøretøjer  

Cykler, knallerter og motorcykler skal parke-

res i cykelkældere eller på de anviste steder i 

terræn. Biler skal parkeres på de anviste plad-

ser.  

Det er forbudt at medtage cykler, knallerter og 

motorcykler på alle indvendige fællesarealer.  

 

Pulterrum Til alle boliger er der tilknyttet et 

lille pulterrum. Du må ikke stille fordærvelige 

fødevarer i rummet.  

 

Vaskeri  

Der er vaskeri i kælderen, brug bliver trukket 

over huslejen. 


