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Husorden for Vesterbo 
Boligorganisation: Samvirkende Boligselskaber 

3047-8 Vesterbo 

Administration: KAB 

Godkendt på afdelingsmødet d. 28. april 2016 

 

Hvad er en husorden? 

Det er vigtigt at vide, at mange af de ting man kunne ønske reguleret gennem en husorden, allerede er 

omfattet af gældende lovgivning, som fx politivedtægten, straffeloven, færdselsloven, hundeloven, 

brandvedtægten og fredningsloven. En husorden er kort fortalt spillereglerne for samvær mellem 

beboerne. En typisk husorden indeholder regler for beboernes adfærd i forhold til husdyr, cykel- og 

mc-parkering og støj og kan være mere eller mindre udbygget på andre områder.  

Formalia: 

Det er det årlige afdelingsmøde (ofte kaldet generalforsamlingen, typisk i april hvert år) – eller evt. et 

ekstraordinært afdelingsmøde – der skal vedtage en husorden og efterfølgende ændringer til samme, 

og det gøres med almindeligt stemmeflertal. Forslag til ændringer af husordenen kan indstilles af alle 

beboere, inkl. bestyrelsen, inden for de gældende tidsfrister før afdelingsmødet. En vedtaget husorden 

gælder for alle beboere i afdelingen, og er dermed også en del af lejeaftalen mellem beboeren og 

udlejningen (KAB). Ændringer i husordenen overtrumfer tidligere vedtagne husordener; det er altid de 

sidst vedtagne regler, der gælder. (Undtagelse herfor handler om husdyr. Hvis man vedtager et 

husdyrforbud, har beboere med hidtil tilladte husdyr ret til at beholde dem til dyrenes død). Nye 

beboere skal have husordenen udleveret sammen med lejekontrakten.  

Klagemuligheder: 

Klager over overtrædelse af husordenen skal rettes skriftligt til KAB. Du skal helst søge at løse 

problemerne med den/de andre involverede beboere, før du klager. Ved indsendelse af skriftlig klage 

sættes et større maskineri i gang, der kan føre til henstilling, påmindelse eller ophævelse, hvilket 

betegner en stadigt stigende alvorlighed. Selvom ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelsen kan 

inddrages i en sags første faser, er det ikke dem, der skal tage stilling til klagen. Den vurderes hos 

KAB, og evt. i beboerklagenævnet og boligretten.  

Generelt:  

En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniature-samfund. Man bliver mere 

eller mindre afhængige af hinanden og man er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt, at man 
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opstiller visse regler for at skabe et godt klima i bebyggelsen. Man skal huske, at disse regler er fastsat 

for at beskytte alle, både 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 

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

Affald: 

Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind, helst i affaldspose. Poserne skal være lukkede, 

inden de smides i affaldsskakten.  

- Affaldsposer skal som hovedregel smides ud mellem 07:00 og 21:00, da skraldeskakten 

forårsager støj i de lejligheder, der ligger i samme side som skraldeskakterne.  

- Glas, porcelæn og skarpe/spidse genstande skal pakkes forsvarligt ind, således de ikke er til 

fare for renovationsfolkene.  

- Storskrald (inkl. juletræer) skal afleveres i det skraldeskur, der vender ned mod Sønder 

Boulevard. 

- I skraldeskuret mod Sønder Boulevard kan du også sortere resten af dit affald, følg venligst 

vejledningen, der er opsat i skuret. Glasflasker skal dog i de kommunale flaskecontainere, som 

fx står på hjørnet af Sønder Boulevard og Skydebanegade eller hjørnet af Istedgade og 

Absalonsgade.  

- Beboere i Vesterbo må ikke smide almindeligt husholdningsaffald i containerne i 

skraldeskuret mod Sønder Boulevard.  

Antenne: 

Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun foretages med originalkabler og originale stik. Hvis der 

ikke er nogen installation i lejligheden, skal installationen foretages af en autoriseret installatør. 

Kontakt evt. ejendomskontoret.  

Der skal altid ansøges om tilladelse til at sætte antenner op. Såfremt opsætningen godkendes skal 

antennen/parabolen sættes op på en efter ejendomskontorets anvist plads, samt de øvrige krav for 

opsætning som depositum, forsikring af installationen mv. skal være opfyldt. Der må ikke sættes 

antenner på facader, altaner, rækværk eller lignende.  

Råderetten/installationsretten giver dog mulighed for, at en antenne/parabol kan opsættes løst på 

altangulvet uden permanent fastgørelse til gulv. Antennen/parabolen må dog ikke være højere end 

overkanten på rækværket.  

Barne- og klapvogne, cykler, indkøbsvogne mm. 

- Alle trapper og reposer samt gangarealer i opgange, mellemgange og kældre er udlagt som 

flugtveje i henhold til bygningsreglementet. Der må derfor ikke hensættes eller opmagasineres 
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genstande af nogen art i disse områder, når undtages gulvmåtter, fastmonterede opslagstavler, 

godkendte postkasser og lignende.  

- Derfor for at sikre fri passage, må barnevogne, cykler, indkøbsvogne mm. ikke henstilles i 

opgangene. 

- Barne- og klapvogne kan i stedet stilles i rummet ved siden af fælleslokalet. 

- Cykler kan stille i Vesterbo’s cykelskur, i de udendørs cykelstativer eller alternativt i kælderen 

på et begrænset cykelområde.  

- Indkøbsvogne må ikke bringes hjem eller stilles på afdelingens område.  

Bilvask: 

Det er ikke tilladt at koble en vandslange til vandhanen i vaskeriet for at vaske bil.  

Branddøre: 

Døre i kældre og yderdørene til opgangene er branddøre og skal derfor holdes lukket.  

Dørskilte: 

For at skåne dørene må navneskilte kun opsættes i den udførelse, som er godkendt af 

ejendomskontoret.  

Reklamer, malerier mm. må ikke opsættes på døre, vægge eller andre steder uden for din lejlighed.  

Forurening: 

Forurening (fx spild af benzin eller maling) af fællesarealer indendørs eller udendørs medfører pligt 

for pågældende beboer til omgående at rydde op efter sig. Der må hverken i lejlighed, kælderrum eller 

lignende steder opbevares eller anvendes ting, som ved lugt, støj, brandfare mv. er til gene eller fare 

for afdelingen og dens beboere.  

Fælleslokalet:   

Se separate regler for af fælleslokalet. De er en del af husordenen og kan fås på ejendomskontoret eller 

hentes på http://www.sab-bolig.dk/da-dk/boligafdelinger/afdelinger-paa-en-liste/vesterbo.aspx 

Fremleje: 

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

betragtet som kontraktbrud, der hjemler ret til ophævelse af lejemålet. Henvendelse om fremleje sker 

til KAB inden fremlejen påbegyndes, da fremlejen skal godkendes af boligorganisationen.  

Fyrværkeri: 

Fyrværkeri må ikke afbrændes i eller fra bygningerne.  

http://www.sab-bolig.dk/da-dk/boligafdelinger/afdelinger-paa-en-liste/vesterbo.aspx


KAB, Vester Voldgade 17, 1552 København V side   Husorden for Vesterbo  
Tlf: 33 63 10 00  Samvirkende Boligselskab  
Email: kab@kab-bolig.dk, hjemmeside: www.kab-bolig.dk   Side | 4 af 5 

 

Grill: 

Brug af grill på altaner er ikke tilladt af hensyn til de øvrige beboere. Det er tilladt at grille 5 meter fra 

husmuren samt på fællesgrillen.  

Husdyr:  

Du må gerne have op til to husdyr, hvis du har søgt og fået tilladelse til dette gennem KAB. Dit/dine 

husdyr må dog ikke være til væsentlig gene for naboerne, fx gennem vedvarende støj, lugt, 

uhumskhed, fare eller frygtfremkaldelse.  

Følgende regler skal overholdes:  

1. Hunde skal føres i snor på afdelingens område. 

2. Hunde må ikke besørge på afdelingens område; er uheldet ude, er hundeejeren forpligtet til 

omgående at gøre rent efter hunden. 

3. Hunde må ikke gøre sig bemærket ved unødig støj. 

4. Dyrene må ikke være til gene for de øvrige beboere. 

5. Løse hunde og katte må ikke færdes på afdelingens område (i givet fald vil politiet blive 

kontaktet og dyret indfanget). 

Der må ikke lægges brød, kattemad eller lign. udendørs pga. risiko for skadedyr. Hvis man ser en 

rotte, skal det straks meddeles ejendomskontoret.  

Hærværk: 

Ved ødelæggelse eller hærværk vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolderen. Udøvelse af 

hærværk kan medføre, at der mod skadevolderen igangsættes en husordensag, som i sidste ende kan 

medføre ophævelse af lejemålet.  

Kælderrum, pulterrum mm.: 

Kældrene er indrettet som sikringsrum, som krævet i lovgivningen. Derfor kan rum af denne art 

kræves ryddet med kort varsel. Rummene skal være aflåste og eventuelle vinduer skal være lukkede 

også selvom rummet ikke benyttes. Kælderrum må ikke benyttes som opholds- eller soverum.  

Leg og boldspil: 

Lad ikke børnene lege eller opholde sig på trapper, i kældre, ved gadedøre og andre steder, hvor det 

kan være til fare for dem selv eller til væsentlig gene for de øvrige beboere.  

- Leg med bue og pil, luftbøsser, salonrifler eller lignende er meget farligt og må ikke finde sted 

på afdelingens område. 

- Det er ikke tilladt at tegne eller male på afdelingens træ- eller murværk eller på anden måde 

beskadige afdelingen eller dens haveanlæg.  

- Det er ikke tilladt at sparke med bold mod husfacaderne.  
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Rygning: 

Rygning er forbudt på indendørs fællesarealer. 

Støj: 

Du skal tage hensyn til dine naboer. Du må ikke udvise støjende, generende eller hensynsløs adfærd. 

Husk at du har ansvaret for dine gæsters opførsel.  

El-boremaskiner og lignende støjende værktøj må benyttes i tidsrummet:  

Mandag-fredag: 08:00-19:00 

Lørdag, søndag og helligdage: 11:00-19:00 

Vask og tørring: 

Ejendommen er udstyret med et vaskeri. Dette er udelukkende til rådighed for ejendommens beboere. 

Regler for brug af vaskeriet er ophængt i vaskeriet. Egen vaskemaskine og/eller tørretumbler må ikke 

larme unødigt. Tilslutning af vand og afløb skal godkendes af ejendomsfunktionæren.  

Yderdøre:  

Døre, der er forsynet med smæklås eller dørpumpe skal være lukkede og må ikke holdes åbne uden 

opsyn ved fx at sætte en sten eller lign. i klemme i døren.  


