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GENERELT 

En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere 

eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at I 

opstiller visse regler for at skabe et godt klima i bebyggelsen. Vi beder dig huske, at disse regler 

er fastsat for at beskytte dig, dine naboer og bebyggelsen. 

 

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af, at tage hensyn til 

hinanden. 

 

Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde 

bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest 

muligt. 

 

Husk at I selv, gennem huslejen, skal betale istandsættelsen, også af det som ødelægges. 

 

Føler du dig generet at dine medbeboere, bedes du, af hensyn til bevarelse af det gode klima 

beboerne imellem, henvende dig personligt til vedkommende, inden du retter henvendelse til 

ejendomsfunktionæren eller til afdelingsbestyrelsen. 

 

 

AFFALD 

Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind i affaldsposer. Dette gælder også tomme 

dåser og lign. Køkkenaffald må ikke stilles i opgangen. Køkkenaffald, aviser m.m. lægges i de 

respektive vogne i containergården. 

 

Har du store ting, som skal køres væk, fx møbler, komfurer og køleskabe m.m. er der ved gavlen 

af H.V. Rolsteds Vej 22 en container, der er beregnet til disse effekter. (Haveaffald skal også i 

denne container). 

 

 

ALTANER 

Det påhviler beboere med altan, at disse til enhver tid fremstår rengjorte og ryddelige. Altanerne 

må altså ikke benyttes til at opbevare affald af nogen art, det være sig husholdningsaffald, 

storskrald m.m. 

 

Ved rengøring af altanen, skal man sikre, at man ikke er til gene for sine naboer – man skal derfor 

ikke skubbe overskydende vand, skidt eller andet ud over kanten på altanen. Vær opmærksom 

på at der ikke er lukket af imellem altanen og murværket. 

 

Beplantning på altanen skal holdes på en måde, så den ikke er til gene for dine naboer – dette 

gælder også ved vanding. Det er tilladt at have klatreplanter på altanen, men kun hvis disse er 

fastgjort til en anordning, som modvirker at planterne sætter sig fast på bygningen (eksempelvis 

med et espalier). 
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Det er ikke tilladt at have badebassin eller anden anordning, hvis formål minder om dette, på 

altanerne. 

 

Møbel- og tæppebankning må ikke finde sted på altanerne  

 

Det er tilladt at tørre tøj i haverne / på altanerne. 

 

Det er tilladt at grille i haverne / på altanerne, men kun med gasgrill. Husk at tage hensyn til dine 

naboer med placering af grillen, og undlad at benytte grillen på en måde, så den laver 

uforholdsmæssigt meget røg. 

 

Husk at holde nedløbsrøret og risten fri for skidt og snavs, således regnvand kan løbe korrekt fra 

altanen. 

 

Ved rygning fra altaner, skal man huske at tage hensyn til sine naboer i forhold til røggener. Det 

er ikke tilladt at aske eller kaste skodder ud fra altanerne. Man bør desuden benytte et lukket 

askebæger, så skodder og aske ikke havner hos naboerne. 

 

 

ANTENNER / PARABOLER 

Tilslutning til antenneanlægget må kun ske med originale kabler og stik. 

Opsætning af antenne/parabol se Installationsretten. 

 

 

BAD OG TOILET 

Af hensyn til natteroen bør der ikke bades mellem kl. 22.00 og 06.00. 

 

For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem 

vask og toilet. Bleer, vat, avispapir og lignende bør aldrig kastes i toiletkummen. Husk rensning 

af afløbsrør og kloakker er både bekostelig og besværlig. 

 

Eventuelle utætheder skal straks meldes til ejendomskontoret. 

 

 

BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER, LEGEREDSKABER 

Disse må ikke henstilles således, at de kan være til gene for andre, men skal stilles i cykelstativer 

eller i cykelkældrene. (Der er i ejendommen 1 cykelkælder pr. opgang til dette formål.) 

 

Cykling og knallertkørsel er af hensyn til sikkerheden forbudt på ejendommens fortove og 

legepladsen. Henstilling af cykler, knallerter og legeredskaber må ikke finde sted ved indgangen 

til opgangsdørene og må ikke stilles op ad hegn, hække og i kældergangene.  

 

BEBOERVASKERI 

Børn under 15 år har kun adgang i følge med voksne. Maskinerne skal efterlades i rengjort stand. 
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Vaskeriet kan kun benyttes i de til enhver tid gældende åbningstider. 

 

Døren til vaskeriet må ikke blokeres, så den ikke lukker. Vaskeriet er kun for beboere.  

 

Vaskerinøglen må ikke udlånes til uvedkommende, da den ellers vil blive inddraget. 

 

 

FODRING AF FUGLE 

Udkastning af brød og andet fuglefoder er forbudt. Fugle må ikke fodres på ejendommens 

arealer. Ophængning af foderkugler i haver er tilladt. 

 

Husk! Du fodrer også rotterne. 

 

 

FORSIKRING 

Hvis du selv eller andre medlemmer af husstanden slår en rude i stykker, er du erstatningsplig-

tig. Punkterede termoruder udskiftes af afdelingen. Samvirkende Boligselskaber har tegnet 

forsikringer for selve bygningerne, men ikke for dit indbo (møbler, tøj osv.). 

 

Vi gør opmærksom på, at skader på indbo som følge af brand, rør- eller radiatorsprængning og 

lækager m.m. ikke er dækket af boligorganisationens forsikringer. Skaderne skal dækkes af 

familiens egne forsikringer 

 

Det er derfor meget vigtigt at have en husstands- eller familieforsikring. 

 

Bemærk: I de senere år har man eksempler på, at agenter henvender sig til beboerne og påstår, at 

det sker efter aftale med eller på anbefaling af boligorganisationen. Det er nok ikke rigtigt. Hvis 

boligorganisationen undtagelsesvis skulle træffe en sådan aftale, vil du altid forud få skriftlig 

besked om det. 

 

 

FORTOV OG VEJ 

Det påhviler afdelingen at rydde fortove og veje for sne samt glatførebekæmpe i glat føre. 

 

 

FREMLEJE 

Ingen må fremleje sin lejlighed uden særlig tilladelse fra boligorganisationen. Sker dette, vil det 

blive betragtet som kontraktbrud, der kan medføre ophævelse af lejemålet. Henvendelse om 

fremleje sker til KAB’s udlejningsafdeling, da der skal skrives en særlig kontrakt. 

 

 

HAVEANLÆG (DE GRØNNE OMRÅDER) 

Haveanlæggene kan kun udvikle sig tilfredsstillende, når alle beboerne er nænsomme over for 

beplantning og græsarealer. 
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Det er ikke tilladt at grille på de etablerede fællesanlæg. 

 

 

HAVEN 

Det påhviler beboere i stuelejligheder med have, at haverne til enhver tid fremstår rengjorte og 

ryddelige. Haverne må altså ikke benyttes til at opbevare affald af nogen art, det være sig 

husholdningsaffald, storskrald m.m. 

 

Det påhviler lejeren at klippe hækken mindst én gang om året, og løbende tilse at den ikke 

overstiger en højde på 160 cm imod fællesarealer og gaden samt 180 cm i skel imellem haver. 

Træer, buske og anden beplantning skal ligeledes holdes nede i en højde, der ikke overstiger 180 

cm.  

 

Det er tilladt at have klatreplanter i haverne, men kun hvis disse er fastgjort til en anordning, som 

modvirker at planterne sætter sig fast på bygningen (eksempelvis med et espalier).  

 

Ukrudt og beplantning med stor evne til at brede sig skal som minimum holdes nede på et 

niveau, hvor det ikke spreder sig til andre haver eller fællesarealer igennem hækkene. 

 

Møbel- og tæppebankning må ikke finde sted i haverne. 

 

Det er tilladt at opsætte mindre soppebassiner i haverne tiltænkt småbørn. Der er tale små 

soppebassiner, og således ikke store pools på mere end 500 liters kapacitet. 

 

Det er tilladt at tørre tøj i haverne / på altanerne. 

 

Det er tilladt at grille i haverne / på altanerne, men kun med gasgrill. Husk at tage hensyn til dine 

naboer med placering af grillen, og undlad at benytte grillen på en måde, så den laver 

uforholdsmæssigt meget røg. 

 

Beboeren er forpligtet til at vedligeholde haven i overensstemmelse med Sjællandshuses 

gældende husorden. Hvis haven misligholdes, vil beboeren blive kontaktet af ejendomskontoret 

med påbud om at få haven bragt i orden. 

 

Såfremt beboeren efter gentagne opfordringer ikke følger påbuddet, sanktioneres dette enten ved 

en husordenssag, eller ved at arbejdet bliver udført af et eksternt gartnerfirma for beboerens 

regning – eller ved en kombination af disse to muligheder. Uanset hvilken metode der vælges, 

kan sagen risikere at ende i fogedretten/boligretten, hvis beboeren ikke retter sig efter påbuddet, 

ikke giver adgang til det lejede eller ikke betaler. 

HUSDYR 

Det er tilladt at holde én neutraliseret kat eller en hund pr. lejemål. 

 

Tilladelsen til husdyr vil i hvert enkelt tilfælde kun kunne gives med Samvirkende Bolig-
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selskabers godkendelse. Ansøgning om at holde husdyr og reglerne for dette – herunder lister 

over ikke-godkendte hunde, kan du få på ejendomskontoret. Når tilladelsen er givet, skal de 

gældende regler efterleves. Har du kæledyr, skal du sørge for, at den ikke er til gene for andre. 

 

Hundeluftning må ikke forgå på Sjællandshuses områder og hunden skal altid, som loven 

forskriver det, føres i line. 

 

 

LEG OG BOLDSPIL   

Børns leg skal ske under hensyntagen til ejendommens øvrige beboere. 

Der henvises til de etablerede legearealer. 

 

 

MASKINER OG ANDET STØJENDE VÆRKTØJ 

Symaskiner og lign. maskiner, der kan medføre støjgener for naboerne, skal anbringes på 

underlag, der dæmper støjen mest muligt. Slagboremaskiner og andet værktøj må kun benyttes 

på hverdage inden kl. 19.30 og søn- og helligdage mellem kl. 10.00 og 12.00. 

 

 

MUSIK 

Benyttelse af radio, TV, musikanlæg og musikinstrumenter skal ske med nødvendig hensyntagen 

til naboerne.  

I dagene søndag til og med torsdag er det ikke tilladt at spille høj musik, efter kl. 19:30. 

I weekenden (Fredag og lørdag) i de sene nattetimer bør du vise særlig hensyn til naboerne ved 

at dæmpe ned, så du ikke kan forstyrre andre beboeres ønske om nattero. I særlige tilfælde, 

såsom fest i din bolig, bør du sikre dig at naboerne er indforståede med støj efter kl. 23.00 (luk 

vinduerne). 

 

 

PARKERING  

Parkering og vask af personbiler og motorcykler må ikke finde sted i gården eller på tørrepladser. 

Campingvogne, last- og varevogne samt uindregistrerede køretøjer må ikke henstilles på 

boligområdet. 

 

Parkering foran indgangene til opgangsdørene samt på fortove er ikke tilladt. 
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RÅDERET 

Der findes i Sjællandshuse et råderetsreglement, der beskriver, hvilke ting du må lave i og uden 

for din bolig. 

 

Ejendomskontoret skal altid kontaktes før du begynder at bygge. 

 

 

SKILTNING OG PLAKATER 

Navneskilte må, for at skåne dørene ved fraflytning, kun opsættes i den udførelse, der er 

godkendt af ejendommen. Plakater og reklamer af enhver art, må ikke opklæbes på ejendommen 

uden særlig tilladelse.  

 

 

TRAPPEVASK 

Beboerne må selv sørge for rengøringen af måtter og under disse. Efterladenskaber på trappen 

skal straks rengøres af den pågældende beboer. Henstilling af fodtøj, legeredskaber m.m. må ikke 

finde sted på trappen. Pudsning af fodtøj må ikke ske i opgangen.   

 

 

VANDHANER OG CISTERNER 

Utætte vandhaner og cisterner skal meddeles til ejendomskontoret, der så sørger for at disse 

bliver repareret.  

 

Det er meget dyrt og et unødigt vandspild. 

 

Husk at eventuelle utætheder straks meldes til ejendomskontoret. 

 

 

VINDUER OG DØRE 

Beboerne skal selv sørge for, at vinduerne i de dertil hørende kælderrum er lukkede og forsynet 

med hele ruder. Skader skal meldes til ejendomskontoret. Døre, der er forsynet med smæklås og 

dørpumpe, skal være lukkede og må ikke holdes åbne. Kælderdørene skal til enhver tid være 

aflåst. 

 

 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Boligen skal være en god og tryk base for den enkelte. 

 

Det skal husordenen bidrage til og ikke være en unødig hindring for den enkeltes udfoldelses-

muligheder i og omkring boligen. 

 

Det er derfor vigtigt at husordenen opleves som gode og positive regler, man ser sin fordel i at 

efterleve. 


