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Husorden  

 

 

For  

 

Stefansgård 

 

Samvirkende Boligselskaber 

 



GENERELT 
 

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

mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at opstille 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 det er beboerne selv, der gennem huslejen skal betale istandsættelsen, også af det, som 

ødelægges. 

 

Føler du dig generet af dine medbeboere, bedes du af hensyn til bevarelse af det gode naboskab beboerne 

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

afdelingsbestyrelsen, eller administrationen. 
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AFFALD 

Lågen til affaldsskakten skal lukkes efter brug. 

 

Glasaffald henvises til glascontaineren ved gavlen Stefansgade 45.  

 

Kattegrus, tøj, pizzabakker og ting der ikke kan være i affaldsposerne skal anbringes i containerne i 

miljøstationen (ved Stefansgade 45). Kattegrus skal være i lukkede poser. 

Aviser og andet papiraffald lægges i papircontainere, der er anbragt rundt om i gården.  

 

Stort affald henstilles i miljøstationen i de dertil indrettede rum. Mere udførlig sorteringsvejledning kan 

afhentes på ejendomskontoret.  

 

ANTENNER / PARABOLER 

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

/antenner kan opsættes efter regler i Installationsretten, som kan findes på KAB’s hjemmeside: 

http://www.kab-bolig.dk – eller på ejendomskontoret. 

 

Der skal indhentes tilladelse til opsætning af paraboler, og der kræves et passende depositum til sikkerhed for 

retableringsomkostninger ved nedtagning og/eller fraflytning. Deposita skal altid erlægges kontant. Lejeren 

skal forevise forsikringspolice (f.eks. familieforsikring), der dækker lejerens erstatningsansvar for skader, der 

forvoldes af parabolanlægget. 

 

Den enkelte lejer skal selv bekoste opsætning og nedtagning af parabolantenne. 

 

BAD OG TOILET 

For at undgå tilstopning af toilet, skal man være varsom med, hvad der skylles ud.  

 

Hygiejnebind, vat, bleer og lignende må ikke kastes i toilettet.  

Duft- og renseblokke må ikke skylles ud i toilettet. De skal samles op, hvis de falder ned i toilettet. 

 

Dryppende vandhaner og konstant løbende toiletter samt utætte rør skal straks 

meldes til ejendomskontoret. Reparationer af denne slags koster normalt ikke den 

enkelte beboer noget.  

 

BEBOERRUM 

Der er i Stefansgård et beboerrum, som kan udlånes til mindre sammenkomster og lignende. Lokalet 

reserveres på ejendomskontoret, og ordensreglerne for beboerrummet skal efterkommes. 

 

CYKLER  

Cykler skal parkeres i gården i de dertil opstillede cykelparkeringsstativer, eller i cykelkælderrummene. 

http://www.kab-bolig.dk/
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FODRING 

Der må ikke udkastes foder til fugle, da dette tiltrækker rotter.  

 

FRAVÆR FRA BOLIGEN I LÆNGERE TID 

Hvis du er bortrejst fra din bolig i længere tid, kan du med fordel melde dette til ejendomskontoret. I tilfælde 

af vandskade eller indbrud kan ejendomskontoret hurtigere gribe ind. Ejendomskontoret har dog ingen 

tilsynspligt. Undgå så vidt muligt nedrullede gardiner og andre tegn, der kan friste evt. indbrudstyve.  

 

FÆLLESAREALER 

Det henstilles til beboerne, at holde orden på trapper, loft- og kældergange.  Henstilling af flasker, fodtøj, 

indbo og lignende må ikke finde sted på disse områder af hensyn til brandsikkerhed og rengøring. Døre til 

lofter, kældre og pulterrum skal altid være aflåst.  

 

Beboerne skal selv sørge for rengøring under egne måtter på opgangene.  

 

GÅRDMILJØET 

Gårdmiljøet skal vi alle passe på og udvise ansvarlig opførsel. 

Ved upassende adfærd/opførsel vil ejendomskontoret skride ind med klage til KAB. 

 

HUSDYR 

Der må ikke holdes hund og andre større husdyr.   

Hunde på besøg må ikke luftes i gården. 

 

Der må heller ikke holdes husdyr, som i henhold til politivedtægten og lovgivningen er ulovlige - f.eks. 

giftedderkopper, andre giftige insekter, giftslanger, kvælerslanger o.l. Herunder hører dyr, som vækker angst 

og rædsel.  

 

Det er tilladt at holde kat, dog højst 2 katte pr. bolig, og kun med skriftlig tilladelse. Der henvises til 

ejendomskontoret. Tilladelsen til at holde kat vil kunne inddrages, hvis katten/kattene er til gene for andre 

beboere. 

Katte skal holdes inden for eget areal, og må ikke luftes i gården. 

Katte skal være neutraliserede og øremærkede. Killinger skal være øremærkede senest, når de er 7 måneder 

gamle. 

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

I tilfælde af berettiget klage over kat/katte, skal kattehold bringes i overensstemmelse med reglerne. Sker dette 

ikke, og modtages der yderligere berettigede klager og katten/kattene, vil tilladelsen blive inddraget, og 

katten/kattene blive krævet fjernet. 
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LEGEPLADS 
Vores legeplads opfylder FSC Standard. 

Legeplads benyttes på eget ansvar.   

 

OPGANGSDØRE OG PORTE 

Fællesdøre og porte skal normalt være lukkede og må kun for kortere perioder holdes åbne i særlige 

tilfælde.  

 

PARKERING  

Al parkering i gården er ifølge brandvedtægterne forbudt. Overtrædelser vil medføre en påtale fra KAB. 

Har man behov for parkering i forbindelse med flytning og andet bedes man henvende sig på ejendoms-

kontoret  for tilladelse og lån af nøgle til bommen. 

 

PARKERINGSPLADSER 
Ejendomskontoret og KAB udsteder i fællesskab parkeringstilladelser til parkering på parkeringspladsen. 

 

Parkeringstilladelser gives kun til indregistrerede køretøjer med monteret nummerplade. Man må kun benytte 

den plads, man får anvist i tilladelsen. 

Overtrædelser vil medføre en påtale fra KAB og ved gentagne overtrædelser vil parkeringstilladelsen blive 

inddraget. 

 

SKILTNING 

Skilte og reklamer må kun anbringes efter skriftlig tilladelse fra boligselskabet. Navneskilte må kun 

opsættes i den udførelse, der er godkendt af boligselskabet. Ved spørgsmål kontaktes ejendomskontoret.  

 

STØJPROBLEMER 

Al adfærd skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. Dette gælder f.eks. benyttelse af TV, musikanlæg 

og musikinstrumenter, hvor der i de sene aftentimer bør vises særligt hensyn til naboer.  

 

Elektrisk håndværktøj må ikke benyttes mellem kl. 20.00 og kl. 07.00.  

 

Beboere, der opholder sig i gården, skal af hensyn til øvrige beboere dæmpe musik og støjende adfærd senest 

kl. 22.00 på hverdage og i weekenden kl. 24.00.  

 

Ved særlige lejligheder bør man sikre sig, at naboerne er indforstået med støj efter kl. 24.00.  

  

Overtrædelser kan medføre klage til KAB og ved gentagne klager kan lejemålet blive opsagt i henhold til 

lejekontrakten. 

 

UDLUFTNING 

Beboerne bør foretage en effektiv udluftning (gennemtræk 10-15 min) flere gange dagligt, da høj 
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luftfugtighed i lejlighederne ødelægger indeklimaet samt træværk, tapet og maling. Badning, madlavning, 

tørring af tøj m.m. giver store mængder fugtig luft. 

 

VANDHANER & RØR 

Dryppende vandhaner og utætte rør skal straks meldes til ejendomskontoret. Reparationer af denne slags 

koster normalt ikke den enkelte beboer noget. 

 

VASKERI 

Stefansgård er udstyret med eget vaskeri, som udelukkende er til rådighed for ejendommens beboere. 

Vaskeriet er aflåst og låsesystemet er en flexnøgle, der udleveres ved indflytning. 

 

Tøj bør afhentes straks efter vask. Tøj der ikke er afhentet inden 3 dage vil blive fjernet af ejendomskontoret og 

opbevaret i ca. 1 måned, hvorefter det vil blive destrueret uden mulighed for erstatning. Stefansgård er ikke 

ansvarlig for glemt tøj.  

 

På hjemmesiden: http://www.vasketid.dk under SAB, afdeling 3005 kan man se, hvornår ens vask er færdig. 

 

Ordensregler for brug af vaskeriet er ophængt i vaskeriet. 

 

Ved gentagen misbrug af Stefansgårds fællesvaskeri vil en sådan adfærd efter omstændighederne kunne 

sanktioneres med midlertidig fratagelse af vaskekortet/nøgle. 

 

http://www.vasketid.dk/

