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Det skaber tryghed og tilfredshed blandt beboere og pårørende, hvis alle erkender 

nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. 

 

Den af organisationsbestyrelsen vedtagne husorden angiver retningslinjerne for 

plejeboligerne. 

 

I tvivlstilfælde bedes beboere og pårørende henvende sig til plejecentrets leder. 

 

Udlejning af boligerne. 

KAB varetager administrationen af plejeboligerne, henvendelse vedr. ind – og 

udflytninger af boligen skal ske til KAB. Vedrørende istandsættelse af lejemålet skal 

der rettes henvendelse driftlederen eller i dennes fravær driftleder-assistenten. 

 

Ved fejl på de tekniske installationer skal der rettes henvendelse til driftlederen på 

Bispebjerghjemmet.  

 

Klager. 

Problemer beboerne imellem bør i første omgang forsøges løst ved personlig 

henvendelse til den pågældende beboer. Medarbejderne på Bispebjerghjemmet er 

gerne behjælpelig med at få en dialog i gang mellem beboerne. Såfremt beboerne i 

samarbejde med medarbejderne ikke er i stand til at løse konflikterne, skal der rettes 

henvendelse til plejecentrets leder eller skriftligt til KAB. 

 

Terrasser. 

Det er tilladt at stille krukker med blomster på terrassen/eller altanerne. Krukker må 

ikke sættes direkte på altanerne, men skal sættes på underskåle af hensyn til den 

afgivende fugt.  

 

Antenner. 

Fjernsyn og radio må kun tilsluttes fællesantenneanlægget. Parabolantenne er ikke 

tilladt. 

 

Fuglefordring. 

Fodring af fugle skal ske på udearealet og kun på angivne pladser. 

 

Fællesarealer. 

Fællesarealer er til for beboere og pårørende, så brug dem! Det er en selvfølge, at 

fællesarealerne efterlades pæne og rene. 

 

Rygning indendørs på trapper og fællesarealer er ikke tilladt 
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Alkohol på fællesarealerne. 

Indtagelse af alkohol på fællesarealerne er udelukkende tilladt i forbindelse med 

måltiderne, samt ved festlige lejligheder. 

 

Husdyr. 

Det er ikke tilladt at holde husdyr 

 

Kørestole og gangstativer. 

Kørestole og gangstativer skal som udgangspunkt befinde sig i egen bolig, når de 

ikke er i brug.  

Ved indgangen er der et rum til opladning af store EL – kørestole, hvor disse kan 

oplades, når de ikke anvendes. 

 

Parkering. 

Parkering skal ske på de opmærkede parkeringspladserne. Det er ikke tilladt at 

parkere  på tilkørselsvejen da det også er en brand/redningsvej. 

 

Musik. 

Benyttelse af radio, fjernsyn og musikinstrumenter m.v. skal ske med fornødent 

hensyn til naboer. Efter klokken 23.00 skal der udvises særligt hensyn. 

 

Ved festlige lejligheder vedtager beboerne på et beboermøde før festen, hvor længe 

der må være larm og musik. 

 

Affald. 

Der er affaldsskakte i gavlen mod Bispebjerg, som alle beboere er velkommen til at 

benytte. Større affald skal aflevere i containerne der henstår i skurene under skaktene. 
 


