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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 vi selv, 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 klima 

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

ejendomsfunktionæren, afdelingsbestyrelsen eller KAB. 

 

 

AFFALD 

Af hygiejniske og sikkerhedsmæssige grunde skal alt affald være pakket ind. Aviser og blade 

skal lægges i aviscontaineren i gården. 

Glas og glasskår skal lægges i glascontaineren ved NETTO. 

Miljøfarligt affald skal afleveres til miljøbilen eller sættes i det aflåste rum, som findes i 

kældernedgangen i gavlen ved nr. 18. Gadedørsnøglen passer til hængelåsen. 

Der må ikke lægges husholdningsaffald i containeren til storskrald. 

Affald må ikke henstilles i kældre og loftsgange. 

 

 

ALTANER OG ALTANKASSER 

Altanen er ejendommens ansigt udadtil og må ikke bruges til tøjtørring over gelænderhøjde, 

luftning af sengetøj eller opbevaring af genstande, der rettelig hører hjemme i kælder- og 

loftsrum. 

Altaner skal holdes rene for at undgå, at tilstopning af afløbet forårsager vandskade hos andre 

beboere og bl.a. af hensyn til fare for frostsprængninger. 

Ved vask af altangulv bør afløbet - undtagelsesvis - spærres midlertidigt således, at vinduerne i 

den underliggende lejlighed ikke tilsmudses af snavset nedsivende vand. 

Altankasser må kun anbringes indvendigt.  
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ANTENNER / PARABOLER 

Paraboler må opsættes, men kun efter anvisning og oplysning om ønskede programmer. 

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

Se i øvrigt ”Installationsretten”. 

 

 

BAD OG TOILET 

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. Her henvises 

til dagrenovationen. 

Rensning af afløb og kloakker er både besværlig og bekostelig. Kemikalier og medicinrester må 

ikke hældes i vask eller toilet.  

Evt. utætheder i installationerne skal straks meldes til ejendomskontoret. 

 

 

BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER, LEGEREDSKABER M.V. 

Disse må ikke henstilles sådan, at de kan være til gene for andre, men bør henstilles på de 

pladser og i de rum, der er indrettet hertil. 

 

 

TRAPPEOPGANGE 

Indgangspartier og trappeopgange er fællesarealer og må ikke bruges til at hensætte cykler, 

barnevogne, legeredskaber, affald eller andet i. 

Beboere der anbringer blomster i vinduerne på trappeopgangene skal selv sørge for renholdelse 

af vindueskarme. 

 

 

FORSIKRING 

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

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

forsikringer for selve bygningerne, men ikke for dit indbo (møbler, tøj o.s.v.). 

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

lækager på egne vaskemaskiner m.v., 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 forsikringsagenter 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. 
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FRAVÆR FRA BOLIGEN I LÆNGERE TID 

Hvis du er bortrejst fra din bolig i længere tid, kan det være praktisk at melde dette til 

ejendomskontoret. Ejendomskontoret har dog ingen opsynspligt. 

Undgå så vidt muligt nedrullede gardiner og andre synlige tegn, der kan friste eventuelle 

indbrudstyve. 

 

 

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. 

 

 

FROSTVEJR 

For at undgå frostsprængninger bør radiatorerne i vintertiden aldrig være lukket helt til, hvis 

vinduer i værelset er åbne. 

 

 

HUSDYR 

I lejemålet er det tilladt at holde 1 kat. Dog skal der altid søges om tilladelse. Kontakt ejen-

domsmesteren. Tilladelsen kan tilbagekaldes, hvis den misligholdes. 

Andre husdyr er ikke tilladt. 

 

Fodring af fugle m.m. på boligområdet er ikke tilladt. 

 

 

LEG OG BOLDSPIL SAMT UNGES OPHOLD 

Leg og ophold henvises til legeområdet i gården. 

Boldspil skal foregå i det opsatte boldbur på plænen ved gavlen ud for nr. 18. 

Leg og ophold på trapper, loftsgange, i kældre, gadedøre og andre steder, hvor det kan være til 

væsentlig gene for beboerne er ikke tilladt. 

Bestemmelsen gælder også unges ophold på forannævnte steder - især om aftenen. 

 

 

LOFTRUM, KÆLDERRUM M.V. 

Da disse rum, ifølge lovgivningen, kan indrettes til sikringsrum, kan boligselskabet kræve 

rummene ryddet med kort varsel. 

Rummene skal, selv om de ikke benyttes, være aflåsede og evt. vinduer skal være 

lukkede. 

 

Motionsrum findes i kælderen mellem nr. 16 og 18. Brug af rummet kræver nøgle som  

mod kvittering fås på ejendomskontoret. 
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PARKERING I BEBYGGELSEN 

Parkering af personbiler og motorcykler må ikke finde sted på boligområdet. Det er absolut 

forbudt at parkere på tørre- og legepladser. 

Last- og campingvogne samt uindregistrerede køretøjer må ikke henstilles på boligområdet. 

Parkering umiddelbart foran indgangene til hoveddørene bør undgås af hensyn til ambulancer, 

sygetransport og lignende. 

 

 

RÅDERET 

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

din bolig. 

Ejendomskontoret skal altid kontaktes, før du begynder at ændre i din bolig. 

 

 

SKILTNING OG PLAKATER 

Skilte og reklamer må kun opsættes efter skriftlig tilladelse fra Samvirkende Boligselskaber via 

ejendomskontoret. 

Plakater af enhver art må ikke opklæbes på ejendommen. 

Navneskilte må kun opsættes i den udførelse, der er godkendt af boligselskabet. Dette er for at 

skåne dørene. 

 

 

STØJ 

Der bør ikke bades mellem kl. 23 og kl. 6. 

 

Symaskiner og lignende maskiner, der kan medføre støjgener for naboer, skal anbringes på 

underlag, der dæmper støjen mest muligt. 

Slagboremaskiner, boremaskiner og andet værktøj der støjer, må kun benyttes på hverdage 

mellem kl. 9 og kl. 22 samt lørdage mellem kl. 11 og kl. 17. Søn- og helligdage må der ikke 

anvendes slagboremaskiner, boremaskiner eller andet værktøj der støjer.  

 

Benyttelse af musikanlæg og musikinstrumenter skal ske med hensyntagen til naboer og på 

hverdage indtil kl. 22 samt fredage og lørdage indtil kl. 24. Søn- og helligdage må der ikke 

høres musik/larmes, så det kan være til gene for øvrige beboere.  Hvis du skal holde fest, skal 

dette adviseres med en seddel i opgangen.  

 

 

UDLUFTNING 

For at undgå fugtdannelse og dermed ødelæggelse af træværk, tapet og maling i lejligheden, 

bør der jævnligt - mindst 2 gange dagligt - foretages en udluftning gennem vinduer eller 

altandør. 
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VANDHANER OG CISTERNER 

Utætte vandhaner eller cisterner medfører stort og fordyrende vandforbrug, ligesom defekte 

haner kan være til lydmæssig gene for beboerne. Er vandhaner og cisterner defekte, skal dette 

straks anmeldes til ejendomskontoret. 

 

 

VASK, TØRRING OG TÆPPEBANKNING 

Der henvises til ejendommens vaskeri i kælderen. 

Tørring af tøj kan ske i tumbleren, i tørrerum eller på tørreplads. Nøgle til tørrerum skal 

afhentes på ejendomskontoret. Tøjtørring og udluftning af sengetøj kan foregå på altanen, men 

det må ikke ske således, at det kan ses fra gaden. 

 

Bankning af tæpper m.v. må ikke ske fra vinduer eller altaner af hensyn til de øvrige beboere. 

Bankestativerne i gården kan benyttes på alle hverdage ml. kl. 8 og kl. 10 og mellem kl. 17 og 

kl. 19. 

 

 

VINDUER OG DØRE 

Opståede skader på ejendommens vinduer skal anmeldes til ejendomskontoret. Døre, der er 

forsynet med låsetøj eller dørpumpe, skal være lukkede og må ikke holdes åbne ved 

anbringelse af måtter eller andet. 

 

 

ÆNDRING AF LEJLIGHEDEN 

Lejligheden skal bibeholdes i sin oprindelige form. Afvigelser herfra må ikke finde sted uden 

skriftlig tilladelse fra boligselskabet samt godkendelse fra bygningsmyndighederne. Se 

råderetskataloget 

 

 

VI VIL GERNE HJÆLPE 

Du vil i mange tilfælde kunne hente råd og vejledning på ejendomskontoret og hos afdelings-

bestyrelsen. I træffetiden er vi til disposition for beboerne. Det er ejendomsmesteren, der vil 

påtale, hvis du eller dine børn kommer til at overtræde reglerne. Tag det ikke ilde op, det er en 

del af ejendomsmesterens arbejde. 

 

Dybbølhus er i det hele taget underkastet gældende love og bestemmelser. F. eks.  brand- og 

politivedtægterne. 

 

Vi kan få fornyet meget i ejendommen. Vi kan få repareret endnu mere – boligselskabet 

betaler. 

Men boligselskabet er os, der bor her i dag og reparationer betales af ejendommens driftsregn-

skab og dermed gennem vor husleje. 
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Større udgifter = større husleje. 

Derfor først og sidst: vis hensyn. 

 

Husordenen bedes opbevaret sammen med lejlighedens øvrige papirer. 


