
HUSORDEN  

FOR HUMLEVÆNGET                                                    

SAB AFDELING 3007-6 

VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDE D. 28. NOV. 1998 SIDST REV. 2015 

Side 1 af 5 

Ver. III 

 

 

Affald 

Husholdningsaffald anbringes i de til afdelingen hørende affaldscontainere. 

Glas og flasker afleveres i glascontaineren på hjørnet af Veksøvej/Smørumvej 

Haveaffald og storskrald afleveres i containergården på Bjernedevej. 

Containergården har døgnåbent via den lille dør  v.h.a. nøgle.                                                                   
Affald af typerne metal, hård plast, småt elektronik, batterier, papir og pap lægges i de dertil beregnede 
beholdere ved standpladserne.                                                                                                                                        
Miljøfarligt affald skal afleveres på containerpladsen. En del forretninger modtager dog brugte batterier eller 
gammel maling. Medicinrester modtages på apotekerne. De kommunale genbrugsstationer modtager også 
farligt affald. 

 

Bad og toilet 

Utætheder i installationer skal straks meddeles til ejendomskontoret, som vil sørge for hurtig reparation. Hvis 

beboeren undlader anmeldelse og der konstateres et større vandspild, betragtes det som misligholdelse, der 

kan medføre et betalingsansvar. 

Tilstopning af afløbsrør bør undgås. Derfor må der aldrig kastes bleer, vat avispapir eller lignende i 

toiletkummen. Håndvask og gulvafløb bør jævnlig renses. 

 

Baldakiner, vindfang 

Det er ikke tilladt at bore i den bærende stålkonstruktion. Som afskærmning for vinden må man opsætte 

glatte, klare plader af hærdet materiale, pladerne skal opsættes i specialbeslag, der ikke beskadiger rørene. 

 

Barnevogne 

Anbringes i have eller i kælder.  

 

Boldspil 

Må kun foregå i de dertil indrettede boldbure.skilte skal respekteres. 

 

Cykler 

Skal placeres i haver eller i kælderrum. Med undtagelse af små børnecykler, er det af hensyn til sikkerheden 

forbudt at cykle på fortove, stier og pladser. 

 

Forsikringer 
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Bygningsforsikring er tegnet af boligafdelingen. Den omfatter skader på bygningerne som følge af brand, 

lynnedslag, eksplosion, vand, sky- og tøbrud, tilsodning, væltende eller nedstyrtende genstande – endvidere 

dækkes husejer-ansvar.A 

Ejendommens forsikring dækker aldrig beboernes private indbo – hvorfor det må anbefales beboerne at 

have en privat husstands/familie-forsikring. 

 

Haver og terrasser 

Beboeren har ansvaret for at lejemålets udearealer har karakter af haver og fremtræder i en pæn stand. 

Buske og træer i haverne skal beskæres, hvis administrationen vurderer, at de er til fare for bygningerne 

eller hvis de giver anledning til klager fra naboerne. 

Flisebelægning - adgangsstien til hoveddøren skal holdes ren og ryddet for sne. 

Grill - Det er tilladt at grille udendørs under hensyntagen til naboerne og under overholdelse af 

myndighedskrav. 

Hække adskiller haverne og afgrænser dem mod vej og sti. Beboeren har pligt til at vedligeholde sine hække 

også på vej og sti. Den maximalt tilladte højde er 1,80 m. - Til erstatning af udgåede hækplanter kan nye 

bestilles på ejendomskontoret. Planter udleveres i oktober. 

Den minimale højde for hække mellem de enkelte lejemål fastsættes til 160 cm. Længere må den enkelte 

beboer ikke klippe ned uden aftale/enighed med naboen. Tilmed må man kun klippe ned på egen side af 

hækken. Naboens side må man ikke klippes uden aftale. 

Legehuse til småbørn kan opstilles. De må dog ikke være større end 1,2 m på hver led, og de skal være 

flytbare. 

Markiser kan opsættes efter skriftlig ansøgning, og ifølge reglerne. 

Pavillontelte o.lign. skal placeres, så de ikke er til gene for naboerne. De må ikke kombineres med faste 

konstruktioner, og skal nedtages i vinterhalvåret. 1. okt. - 1. april. 

Skure kan opføres efter skriftlig ansøgning og ifølge reglerne herom. Se råderetsreglement. 

Terrasser: overdækning kan udføres efter skriftlig ansøgning og kun i overensstemmelse med de gældende 

regler, som er godkendt af Københavns Kommune. 

Plankeværker/hegn: De af afdelingen opsatte plankeværker skal vedligeholdes af beboeren med 

træbeskyttelse, som kan fås på ejendomskontoret hvert 3. år. (Der benyttes standardfarverne saltgrøn og 

mørk umbra). Reparation/udskiftning påhviler afdelingen. 

Beboerne må ikke opsætte hegn som erstatning for hække. Ved nyplantning af hæk kan midlertidigt hegn 

benyttes som afskærmning på indersiden, indtil hækken er vokset til normal højde. Dette hegn må gerne 

efterfølgende blive stående. Hvis man etablerer adskillelse mellem terrasse og have med hegn eller 

lignende, må det højst være 150 cm højt. 

Hækkeklipning, græsslåning – eller anden brug af støjende maskiner må kun foregå mellem kl. 8 og 19 på 

hverdage og mellem kl. 10 og 15 lørdage, søndage og helligdage. 
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Husdyrhold 

Hund og/eller kat må holdes i henhold til et særligt husdyrreglement. 

Ansøgning herom skal godkendes af administrationen. Tilladelsen betragtes som et bilag til lejekontrakten, 

og overtrædelse af reglerne behandles som misligholdelse med deraf følgende konsekvenser for 

lejeforholdet. 

For hunde kræves, at disse til stadighed er forsikret, så eventuelle skader, som en hund direkte eller 

indirekte forvolder, bliver erstattet. Ved ansøgning om tilladelse til hundehold i lejemålet tages der en kopi af 

forsikringspolicen, som herefter vil blive opbevaret på ejendomskontoret. 

Hunde og katte skal altid, når de færdes på ejendommen udenfor lejemålet, føres i snor. 

Husdyret må ikke være til ulempe for andre beboere, eller for ejendommen som sådan. Husdyret må ikke 

luftes på legepladser, og ejeren er ansvarlig for, at husdyret ikke forurener bebyggelsens friarealer og 

grønne områder. 

Ved husdyrets død eller afskaffelse, skal dette meddeles ejendomskontoret. Der må maximalt holdes to 

husdyr. 

Følgende hunderacer (muskel-/kamphunde) er ikke tilladt at holde: Staffordshireterrier = Amstaff og 

blandinger af disse. Bullmastiff og blandiger af disse. Bullterrier og blandinger af disse. Pitt Bull Terrier (er 

forbudt ved lov) og blandinger af disse. Dogo Argentino og blandinger af disse. Dogo canarian og blandinger 

af disse. Dogo de Bourdeux og blandinger af disse. Americano Bull Terrier og blandinger af disse. 

Amerikanske Bulldogs og blandinger af disse. 

Det er forbudt at have besøgt af/eller pasning af disse kamphunde. 

Små kæledyr: burfugle, hamstere, marsvin, kaniner må holdes inde i boligen. Beboeren skal sørge for, at der 

er den nødvendige hygiejne om dyrene, og ved evt. klager over lugtgener eller lignende kan dyrene kræves 

fjernet. 

Slanger, krybdyr o. l ., der kan frembyde fare eller frygt, er det ikke tilladt at have i bebyggelsen. 

Der må ikke holdes dyr i erhvervsmæssigt øjemed. 

 

HusumNet 

HusumNet leverer tv, radio, intenet og telefonforbindelser. Humlevænget er medejere af HusumNet som 
består af 6 SAB-afdelinger.  

Tilslutning må kun ske med godkendte kabler og stik. Yderligere antenner (paraboler) må kun opsættes efter 
ansøgning til og skriftlig godkendelse fra ejendomskontoret. 

 

 

Legepladser 
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Legeredskaber og inventar på legepladser er omfattet af sikkerhedskrav. Derfor må der ikke foretages 

ændringer eller flytning af dem. Ejendomsfunktionærerne foretager rutinemæssigt tjek af legepladserne. 

Dette skal dog ikke forveksles med det eftersyn, der foretages af eksterne eksperter. 

Legepladserne er tilgængelige for alle børn og de tilladte legetider er indtil kl. 20:00 om vinteren, og indtil kl. 

22:00 om sommeren. Tiderne skifter 1. april og 1. oktober. 

 

Lydanlæg 

skal benyttes med størst mulig hensyntagen til naboerne. Især i de sene aftentimer skal der dæmpes ned. - I 

særlige tilfælde (eks. familiefest) bør man sikre sig, at 

naboerne adviseres i god tid og at de er indforstået med støj efter kl. 24. 

 

Maskiner 

Brug af støjende maskiner må kun foregå mellem kl. 8 og 19 på hverdage og mellem kl. 10 og 15 lørdage, 

søndage og helligdage. Det skal foregå under størst mulig hensyntagen til andre beboere. Skal man 

undtagelsesvis udføre arbejde udenfor disse tidsrum, bør man forud indgå aftale med naboerne om dette. 

 

 

Parkering og motorkørsel 

Der må parkeres langs fortovskanten, og i de opmærkede båse efter færdselslovens regler herom. Desuden 

findes et antal parkeringspladser, som kan lejes af beboerne til privat bil. Opnotering sker i KAB, og ledige 

pladser tilbydes i opnoterings rækkefølge. 

Det er ikke tilladt at køre på knallert, motorcykel eller i bil på adgangsstier 

og pladser.Undtaget herfra er motordrevne kørestole. 

 

Terrasser 

Se haver 

 

Tøjtørring 

Afdelingens udendørs tørrestativer kan benyttes af alle beboere. Hvis der tørres tøj i kælderen, skal man 

sikre tilstrækkelig udluftning for at undgå fugtproblemer. 

 

Udluftning 

Eksisterende ventilationskanaler må ikke lukkes eller tildækkes. For at undgå fugtproblemer og -skader skal 

boligen udluftes ofte og grundigt. Det sker bedst ved at skabe 4-5 minutters gennemtræk et par gange i 

døgnet. 
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Vandhaner og cisterner 

Se bad og toilet 

 

Vinduer og døre 

Beboerne skal sørge for at ruderne i lejemålet er hele. Afdelingen betaler udskiftningen medmindre skaden 

er sket ved misligholdelse. - Der må ikke bores i vinduesrammerne. 

Hoveddøre - aluminiumsmembranen i hoveddøren må ikke gennembrydes. Derfor må der ikke bores for 

isættelse af ekstra låse eller navne-skilte. Den eksisterende lås kan udskiftes til en mere indbrudssikret 

model. 

 

Varmeinstallationen  

Varmeunits findes i hvert hus i afdelingen. Beboeren kan ved betjening af det udvendige panel tidsstyre 
varmeforsyningen og regulere indgangstemperaturen. Ved at åbne frontpladen i gamle fyr / lemmen i nye fyr 
kan beboeren selv foretage påfyldning af vand til cenætralvarmeanlægget og regulering af 
varmtvandstemperaturen. Beboeren er ansvarlig for påfyldning af vand på anlægget. 

Der må ikke foretages indgreb i anlæggets installationer. 

Termostatventiler er monteret på samtlige radiatorer. Under udluftning af boligen er det god økonomi at 
lukke radiatoren helt. Efter udfluftning stilles de tilbage til den ønskede temperatur. 

Vejledning i betjening af fyr kan hentes på ejendomskontoret. 

 

 

Ændringer af boligen 

Må kun foretages efter reglerne i råderetskataloget, som er vedtaget af beboerne på et afdelingsmøde. 

 


