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Leveregler for godt naboskab 
Vi har 132 lejemål i Rebildhuse. 
Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på.  
Vi har derfor tre regler i Rebildhuse:  
 
1. Vi tager hensyn til hinanden og taler roligt sammen, hvis vi er uenige 
2. Vi passer på vores fælles områder og ting, så vi undgår ekstra udgifter 
3. Vi bidrager til, at det er sikkert at bo og færdes i afdelingen 
 
Hensyn: Støj 
Særlig støjende adfærd bør normalt kun finde sted i tidsrummet 8:00-19:00 
• Skal du holde fest, så oplys dine naboer om det to dage før 
 
Hensyn: Ejendommen 
Vi passer på ejendommen. 
• Husk at tømme din postkasse 
• Ryg ikke indendørs på fællesarealer 
• Lås kælderrum og loftrum. Opbevar ikke genstande som lugter eller tiltrækker 

skadedyr 
• Følg ejendommens regler for brug af kælderrum 
• Følg ejendommens regler for brug af vaskeri 
• Følg ejendommens regler for brug af fælleslokalet 
• Har du altan, så hold den pæn, det er dog ikke tillad at male den 
• Hold trappeopgangen pæn og fjern din måtte inden rengøring 
 
Hensyn: Orden 
Vi risikerer at få skadedyr som rotter og duer, hvis vi ikke holder orden på vores 
fællesområder. 
• Ryd op efter dig selv 
• Undlad at fodre dyr på ejendommens område 
• Smid dit affald i skraldecontainerne 
 
Hensyn: Husdyr 
Det er tilladt at have husdyr i Rebildhuse 
• Der må holdes op til to katte eller en hund efter ansøgning 
• Der må ikke holdes hunderacer som er forbudt i dansk lovgivning1 
• Hunde skal holdes i snor 
• Ryd op efter dit husdyr på fællesområderne 
• Husdyr må ikke støje 
 
Hensyn: Respekt 
Et godt hjem er afhængigt af et godt naboskab 
• Tal venligt og respektfuldt til andre, også når du er uenig med dem 
• Prøv at finde en løsning. Hvis det ikke lykkes, så kontakt ejendomskontoret 
• Det kan blive nødvendigt at skrive en klage  

                                                        
1 Hundeloven, LBK nr. 254 af 08/03/2013 
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Økonomi: Affald 
Vi får en ekstra regning, når vi ikke sorterer vores affald korrekt. Lad os sammen 
holde vores husleje nede. 
• Sorter dit affald rigtigt. Se hvordan i skralderummet ved affaldscontainere 
• Ejendomsfunktionæren har ansvar for at holde vores område pænt, men ikke 

for at rydde op efter os. Ryd derfor op efter dig selv 
 
Økonomi: Vedligeholdelse 
Når vi passer godt på vores fælles ting og vores fællesarealer, sparer vi penge på 
reparationer og indkøb af nyt inventar. 
• Kontakt ejendomskontoret, hvis du opdager skader, skadedyr eller ting som 

skal udskiftes. 
• Sørg for at afløb ikke stopper til. Det kan medføre vandskader 
• Hold boligen opvarmet om vinteren og husk at lufte ud, gerne 3 gange 10 mi-

nutter i døgnet, så der ikke kommer fugt i boligen 
• Man må ikke fremleje sin bolig. Det tillades dog under særlige omstændigheder 
 
Sikkerhed: Færdsel og parkering 
Det skal være sikkert for os alle at færdes i og omkring afdelingen. 
• Kør forsigtigt og overhold skiltning 
• Parkér kun på de pladser, der er beregnet til det 
 
Sikkerhed: Brandsikkerhed 
Undgå brand. Vi skal sikre, at brandfolkene kan komme frem, og at vi selv kan 
komme ud. 
• Hold alle brandveje fri og stil ikke genstande som f.eks. barnevogne og sko i 

trappeopgangen 
• Smid ikke cigaretskodder på fællesarealer 
• Grill ikke på altaner. Altanerne er brandbare og kulilten kan samle sig i lejlig-

heden og skabe livsfare 
Hvis der opstår brand. 
• Hold alle døre og vinduer lukkede 
 
Sikkerhed: Forsikring 
Ved tyveri, brand, vandskade eller lignende uheld er det vigtigt at have en indbo-
forsikring, så du kan få erstatning. Overvejer du at tegne tillægsforsikringer for 
andre ting, bør du undersøge om disse allerede er dækket af ejendommens forsik-
ringer. 
 
Note: Andre nyttige informationer  
Du kan finde andre nyttige informationer i vedligeholdelsesreglementet, råderets-
reglementet, i lejeaftalen, i lov om leje af almene boliger mv. Se kab-bolig.dk og 
retsinformation.dk.  
Vaskeriet er åbent i tidsrummet 7:00-22:00. 
Ejendomskontoret: Rundholmen 3, st.th., 2720 Vanløse  
Telefon 38 74 70 77  
E-mail: ek-rebildhuse@kab-bolig.dk 
Kontortid mandag, onsdag og fredag kl. 10.00 - 10.30 onsdag kl. 17.30 - 18.00 


