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Husorden 
 
En boligafdeling er et minisamfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles 
om mange ting. Derfor er det nødvendigt at opstille nogle almindelige regler, som kan medvirke til at 
sikre et godt klima i afdelingen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af 
at tage hensyn til andre. 

 
Reglerne er på én gang et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne samt at holde 
bebyggelsen og friarealer i pæn stand og derved holde vedligeholdelsesomkostningerne lave. 
 
  
 I Generelt 

 

Ikrafttræden 1. Nærværende husorden er gældende fra 19. juni 2013, og står i 
stedet for alle tidligere udgaver. 
 

Tillæg til husordenen 2. Som supplement til husordenen findes under afsnit IV en række 
specifikke regler og reglementer, som gennem tiderne er ved-
taget på forskellige beboermøder. 

 
3. Ændringer i eksisterende tillæg til husordenen samt nye tillæg, 

som er vedtaget på et givet beboermøde, indgår i husordenen 
uden yderlig handling. 
  

Henstillinger 4. Henstillinger som gives fra ejendomskontoret, skal efterkom-
mes. 

Beboerne kan indanke sådanne henstillinger for Beboerklage-

nævnet. En eventuel anke har ikke opsættende virkning. 
 

Misligholdelse 5. Konstateres det, at reglerne i nærværende husorden eller tillæg 
til husorden overtrædes og en skriftlig advarsel ikke efterleves, 
vil det blive betragtet som misligholdelse af lejekontrakten og 

kan medføre opsigelse af lejemålet, eller indbringelse for Bebo-
erklagenævnet. 
 

 
 II Boligen 

 
Vedligehold 1. Det påhviler beboeren at foretage indvendig og udvendig vedli-

geholdelse i henhold til afdelingens vedligeholdelsesreglement. 
 

2. Fejl og mangler skal straks meddelelses til afdelingskontoret, 
således at små fejl ikke ender med at blive til store skader. 
Afdelingskontoret sørger for udbedring på afdelingens regning, 
medmindre der er tale om misligholdelse hvor omkostningerne 
bæres af beboeren. 

 
Haver 3. Skal holdes i forsvarlig stand, der må ikke i haver findes be-

plantning, som ved skygge eller uhæmmet vækst bliver til gene 
for naboer eller bygninger. 
 

4. Træer i haven kan af afdelingskontoret forlanges fjernet for 

beboernes regning. 
 

5. Se i øvrigt vedligeholdelsesreglementet for haver og hegn, her-
under også om opstilling af pergolaer.  

 
Råderet 6. Beboeren har mulighed for at foretage forandringer og forbed-

ringer i henhold til afdelingens råderetsreglement. 
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 III Omgivelserne 
 

Omkring boligen 1. Vandrenden, som findes omkring mange af husene, skal re-
spekteres. Der må ikke fjernes fliser, eller plantes i denne. 
 

Antenner og paraboler 2. Udvendige antenner og paraboler må kun opsættes efter særlig 

tilladelse fra ejendomskontoret. 
 

Støjende adfærd 3. Brug af støjende maskiner og apparater skal af hensyn til de 
omkringboende begrænses. 
 

4. I nedenstående tidsrum er støjende adfærd ikke tilladt: 

Hverdage 20:00 til 07:00 

Weekender samt helligdage 20:00 til 10:00 
 

Musik 5. Musik og brug af musikinstrumenter skal ske under hensynta-
gen til de omkringboende. I de sene aftentimer skal der vises 
særlig hensyn ved at dæmpe ned. 
Om natten må musik ikke kunne hører udenfor boligen, hvorfor 

døre og vinduer skal holdes lukket. 
Det er en god ide at advisere naboerne forud for afholdelse af 
fester. 
 

Cykelkørsel 6. Er kun tilladt på gangarealer under hensyntagen til fodgængere. 
 

Motorkørsel 7. Motorkørsel på gangarealer er ikke tilladt. 

 

Driftens nødvendige motorkørsel er friholdt. 
 

Parkering 8. Parkering skal foregå indenfor de afmærkede pladser, eller i en 
carport. Ved parkering i carport skal der være indgået en lejeaf-
tale med BO-Vest om afbenyttelse af den specifikke carport. 

 
9. Påhængsvogne herunder campingvogne må kun parkeres i de 

dertil afmærkede og nummererede pladser. Desuden skal der 
være indgået en lejeaftale med BO-Vest, om afbenyttelse af 
den specifikke plads. 
 

10. Det er intet sted i afdelingen tilladt, at henstille motorkøretøjer 

eller påhængsvogne af nogen art, som ikke er indregistreret. 
 

11. Køretøjer med en totalvægt på mere 3,5 ton, må ikke parkerer i 
afdelingen i tidsrummet 19:00 til 07:00. 
 

 
Gældende fra 

 

IV Tillæg til husordenen 

 
5. september 2012 
 

1. Vedligehold/renovering af de grønne områder i 4 syd 
 

5. september 2012 2. Aftale om pasning af arealet 1 meter omkring boligen 
 

19. maj 2009 3. Husdyrreglement 

 
13. april 2000 4. Leje af carporte 

 
28. april 2009 5. Leje af parkeringsplads til påhængsvogn 

 
25. april 2006 6. Lån af skraldeskure 

 

29. marts 2011 7. Regler for genbrugsplads og hal 
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1. Vedligehold/renovering af de grønne områder i 4 Syd  

 Vedtaget på beboermøde den 5. september 2012 

 
 

Regler for beboerinddragelse og beslutningsgange. 
 
Forslag fra beboere 
Ansøgningsskema hentes på driftskontoret og udfyldes og der vedlægges en skitse til forslaget.  
 
Af forslaget skal det fremgå om det er beboerne selv eller driften der skal udføre arbejdet, samt om det 

er beboerne selv eller det er driften der har ansvar for den efterfølgende vedligeholdelse. 

 
Alle beboere, der har hoveddør eller havedør til det pågældende område skal have forslaget forevist og 
tilkendegiver med underskrift at de slutter op om forslaget. 
 
Det udfyldte ansøgningsskema med underskrifter afleveres til Driften eller Miljøgruppen, som i samarbej-
de behandler forslaget. 
 

Miljøgruppen er ansvarlig for at melde godkendelse eller afslag til forslagsstilleren. 
 
Forslag fra Miljøgruppe, Afdelingsbestyrelse eller Drift 
Behandles og besluttes i samarbejde mellem Driften og Miljøgruppen. 
 
Driften beskriver forslaget skriftligt evt. ved hjælp af en skitse. 

 
Driften er ansvarlig for at alle beboere, der har hoveddør eller havedør til det pågældende område får 
forslaget forvist inden arbejdet påbegyndes. Således at beboerne har mulighed for at give sin mening til 
kende og evt. komme med supplerende ideer til forslaget. 
 
Ved væsentlige kommentarer eller ideer fra beboerne orienterer Driften Miljøgruppen inden arbejdet på-
begyndes. 

 
I begge de ovenstående tilfælde skal understreges at ingen beboere har vetoret og derved kan forhindre, 
at renoveringer og forbedringer af afdelingens udearealer gennemføres. 
 
Vedligehold af beplantning inden for ”1-meter-reglen” 
Beboerne kan vælge at holde 1 meter reglen og få refusion på huslejen på 100 kr. 
 

I tilfælde, hvor beplantningen ikke vedligeholdes tilstrækkeligt, kan driften overtage vedligeholdelsen og 

evt. nedlægge bed. 
 
Se i øvrigt ”Aftale om pasning af arealet 1 meter omkring boligen”.  
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2. Aftale om pasning af arealet 1 meter omkring boligen  

 Vedtaget på beboermøde den 5. september 2012 

 
 

Undertegnet har dags dato indgået aftale om at passe hele området omkring min bolig efter nedenståen-
de regler. 
 
Driften vil månedligt kontrollere om reglerne overholdes. Hvis arealet ikke bliver passet efter reglerne, vil 
beboeren modtage et skriftligt varsel med en henstilling om at bringe orden på arealet indenfor 3 uger. 
Hvis dette ikke opfyldes bortfalder aftalen og dermed også reduktionen i huslejen. I den forbindelse kan 

driften beslutte at ændre på arealet til mere driftsvenlig vedligeholdelse. 

 
Regler for pasning af arealet 1 meter omkring boligen. 

 Pasning af arealet omkring boligen vil sige, at arealet skal være frit for ukrudt 1 meter fra hus og 
plankeværk. 

 Der skal være ryddet og fejet og der må ikke ligge affald. 
 Buske skal beskæres, græs skal slås og slyngplanter skal holdes så de ikke vokser under eternit-

plader og tage. 

 Der er ikke fuld råderet over arealet. 
 Beplantning og bed skal anlægges, så det ikke er til gene for forbipasserende og driftens maski-

ner. 
 Ved underskrivelsen af denne aftale sker der en huslejereduktion på 100 kr. månedligt. 
 Aftalen løber fra indgåelsesdatoen til den bliver opsagt. 
 Aftalen kan opsiges af begge parter med 3 mdrs. varsel til månedens udgang. 

 
 

Dato 
 
 
 

Navn 
 
 
 

Adresse 
 
 

 

Telefon 
 
 
 

Mobil 
 

E-mail 

 

 
 

Underskrift – beboer 
 
 
 

Underskrift – drift 
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3. Husdyrreglement 

 Vedtaget på beboermøde den 19. maj 2009 

 
 

Pkt. 1 Det er tilladt at holde husdyr i afdelingen, såfremt man holder sine dyr i en sundhedsmæssig 
forsvarlig tilstand og hvis det er sådan, at de ikke er til gene eller fare for de øvrige beboere.   
 
Ved husdyr forstås alle mindre dyr såsom hunde, katte, høns, ænder, kaniner og bur- og 
akvariedyr.  
 

Pkt. 2 Det er tilladt at holde indtil 2 hunde eller katte pr. husstand. 

 
Pkt. 3 Alle hunde og katte skal registreres på ejendomskontoret senest en måned efter indflyt-

ning/anskaffelse. 
 
Ved registreringen skal følgende medbringes: 
 
Hunde over 16 uger: 

Gyldige forsikringspapirer 
Gyldig vaccinationsattest lydende på hundesyge, Parvovirus, Parainfluenza, Leptospirose og 
Coronavirus. 
Attest for registrering i Dansk Hunderegister  
 
Katte over 16 uger: 

Gyldig vaccinationsattest lydende på kattesyge og katteinfluenza 
Attest for registrering i et landsdækkende register 
 

Pkt. 4 Katte over et år skal være neutraliserede. 
 
Hunkatte: P-piller/sterilisation 
Hankatte: Kastration 

 
Dispensation kan gives for inde katte, der benyttes til opdræt. 
 
Dispensationen søges via ejendomskontoret hos afdelingsbestyrelsen. 
 

Pkt. 5 Ejeren er forpligtet til at erstatte den skade dyret evt. forvolder 
 

Pkt. 6 Hunde og katte skal være øre eller chipmærket. 

 
Pkt. 7 Det er forbudt at lade sin hund færdes i afdelingen uden at den føres i snor, hunden må ikke 

overlades til personer, som ikke har den fornødne myndighed over den. 
 

Pkt. 8 Hundeejere skal sørge for, at hunden ikke besørger i afdelingens områder, skulle der ske et 

uheld skal ejeren sørge for, at fjerne efterladenskaberne. 
 
Katteejere skal anlægge et passende altid nygravet/revet jordstykke i egen have, så katten 
kan bruge det som toilet.   
 

 
Forsættes på næste side
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Pkt. 9 Hunde med aggressiv adfærd vil ikke blive accepteret i afdelingen, og skal anmeldes til ejen-

domskontoret, desuden gælder den almindelige Politivedtægt. 
 
Det er ikke tilladt at anskaffe eller tilflytte afdelingen med hunde af kamp- og muskelhunde-
typen defineret ved 9 forskellige racer: 

- Amstaff  
- Bullmastiff  
- Bullterrier  
- Dogo 
- Argentino  
- Dogo de Bordeux  

- Americano Bull Terrier  

- Pitt Bull Terrier og Tosa Inu (begge forbudt ved lov) 
- Blandinger hvor ovenstående racer indgår. 
 
Opstår der tvivl om en hunds racetilhørsforhold, skal beboeren (efter krav fra ejendomskonto-
ret) kunne dokumentere tilhørsforholdet ud fra en konsultation hos en af BO-VEST godkendt 
dyrlæge. 

 
Pkt. 10 Kun skriftlige klager over brud på afd. 4 syds husdyrregler kan tages op til behandling af af-

delingen eller VA. 
 

Pkt. 11 Konstateres det, at overstående regler overtrædes vil det medføre en advarsel, ved gentagel-
ser kan tilladelsen til husdyrhold inddrages og husdyret omgående skal fjernes fra bebyggel-
sen. 

Såfremt tilladelsen er inddraget og beboeren fortsat holder husdyr, vil dette blive betragtet 

som misligholdelse af lejemålet og lejemålet vil blive ophævet i henhold til lejeloven. 
 

Pkt. 12 Specielt for krybdyr. Her skal man indhente en skriftlig tilladelse på ejendomskontoret. 
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4. Leje af Carport 

 Indført april 2000  

 
 

1. Carporten må kun benyttes til indregistrerede automobiler  
2. Ved flytning fra afdelingen skal carporten opsiges sammen med boligen  
3. Fremleje og udlån af carporten er ikke tilladt. Bytning må kun ske i samråd med administrati-

on/ejendomskontor  
4. Ved afhændelse af køretøjet og nyt ikke er anskaffet indenfor 3 måneder skal carporten opsiges  
5. Renholdelse af carporten påhviler lejer  

6. Ved opsigelse afleveres carporten i god og rengjort stand 

 
Skema og regler fås på ejendomskontoret. 
 
Nævnet/driften 
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5. Leje af parkeringsplads til påhængsvogn 

 Vedtaget på beboermøde den 28. april 2009  

 
 

Parkering af påhængsvogne pålægges betaling 
 
Der skal betales leje for parkeringspladser til påhængsvogne, på samme måde som der betales for car-
porte. 
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6. Lån af skraldeskur 

 Vedtaget på beboermøde den 25. april 2006  

 
 

Til hvert lejemål hører et skur, derudover har vi et antal skraldeskure, som fortrinsvis kan lånes af bebo-
erne som fællesskure. 
  

1. Et antal beboere omkring en plads, kan anmode om lån af ledigt skur til fælles brug.  
2. Hvis der efter opslag i Betonhjertet ikke er ønske om et ledigt skur til fælles brug, kan en beboer 

anmode om lån af skur  

3. Der kan kun lånes et ekstra skur pr. lejemål  

4. Skuret kan opsiges med 6 måneders varsel, hvis skuret skal bruges af driften.  
5. Der må ikke opbevares brandfarlige væsker og fyrværkeri i skuret og der må ikke foregå aktivite-

ter, der er til gene for de omkringboende 
  
Udlån af skure sker ved henvendelse til ejendomskontoret i åbningstiden  
 
Ansøgning om ledigt skur til fællesformål 

 

 
Undertegnede ansøger hermed om ledigt skur til fællesformål 
 

Skurets adresse 
 
 

Formål 
 
 
 

Brugere - Navn og adresse 
 
 

Brugere - Navn og adresse 
 
 

Brugere - Navn og adresse 
 
 

Brugere - Navn og adresse 
 
 

Brugere - Navn og adresse 
 
 

Brugere - Navn og adresse 
 

 

Brugere - Navn og adresse 
 

 

 
Ansøger - ansvarlig for lånet i henhold til reglerne. 
  

Navn 
 
 

Adresse 
 
 

Nummer  

Telefon 
 

 
Mobil  

Mail adresse 
 
 

Dato og underskrift 
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7. Regler for genbrugsplads og hal 

 Vedtaget på beboermøde den 29. marts 2011  

 
 

Åbningstider på genbrugspladsen  
Mandag - fredag 11:00 - 11:25 Driften  
Torsdage i marts til november 17:00 - 18:00 Genbrugsgruppen  
Søndag 10:00 - 12:00 Genbrugsgruppen  
 
Det er kun VA 4 Syds beboere (Uglens, Ravnens, Ørnens, Svanens, Duens, Hanens og Spættens Kvar-

ter), som må benytte genbrugsplads og hal. 

Hvis affald afleveres i sække skal disse være klare plastiksække så man kan se hvad der er i sækkene. 
Andre sække som sorte plastik og brune papirsække vil blive afvist. 
 
Hvis der er tvivl om den besøgende har bopæl i afdelingen, har genbrugsmedarbejderen tilladelse til at 
spørge om dokumentation fra den besøgende. 
Hvis den besøgende ikke kan dokumentere at have bopæl i afdelingen kan vedkommende afvises. 
 

Genbrugsmedarbejderen skal vejlede og hjælpe beboerne til rigtig sortering af deres affald, således at 
det kommer i de rigtige containere. 
 
Alle besøgende skal rette sig efter genbrugsmedarbejdernes anvisninger. 
Håndværkere, der har affald fra arbejde udført i afdelingen, kan efter aftale med driften bruge genbrugs-
pladsen til deres affald. 

 
Den tilstedeværende genbrugsmedarbejder af gør, hvorvidt det indleverede er genbrugsegnet, eller skal 
kasseres. Hvis beboeren ikke Ønsker det indleverede genbrugt skal dette Ønske respekteres. 
Der må ikke afhentes ting i hallen med salg for øje, men kun til privat brug. 
Der må ikke hentes ting op af containerne, da dette kan være forbundet med fare. 
Transportvogne, trillebør m.v. kan udlånes mod kvittering i udlånsmappen. 
Børn under 15 år har kun adgang ifølge med voksne. 

Hunde må gerne medtages til genbrugspladsen, men de skal være i snor – tag hensyn! 
 
Der må ikke nydes øl, vin eller spiritus på genbrugspladsen og i hallen. 
Vagthavende genbrugsmedarbejder er ansvarlig for orden på pladsen og i hallen, og når pladsen/hallen 
forlades skal der være ryddeligt og der skal være aflåst overalt. 
 
Kommunen har udsendt en folder om affaldssortering og denne folderen kan fås på ejendomskontoret. 

Hvis reglerne ikke overholdes kan der ske bortvisning fra genbrugspladsen i en periode. 


