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Husorden for afdeling 106 
Vognvænget 

 

Side 1 af 2 

§ 1. Færdsel på trapperne og i kældergange samt på de til boligforeningen hørende area-
ler skal foregå uden at være til gene for øvrige beboere. 

§ 2. Børn må ikke lege på trapperne og i kældrene, ej heller i parkeringskælderen. 

§ 3. Indgangsdøren samt kælderdøren skal holdes lukket og låst. 

§ 4. Fodring af dyr ud af vinduet og altanen er ikke tilladt. 

§ 5. Der skal vises hensyn ved aflytning af TV, radio samt anden musikudøvelse. 

Det er ikke tilladt at spille musik for åbne vinduer eller døre, fra 1. maj til 30. septem-
ber i tidsrummet fra kl. 22.00 til 08.00, og fra 1. oktober til 30. april i tidsrummet fra kl. 
19.00 til kl. 08.00. 

I øvrigt skal beboerne ved brug af altan tage hensyn til de øvrige beboere. 

§ 6. Altankassen må ikke hænge udvendigt på altanen/vinduer. 

§ 7. Brug af trækulsgrill på altanen er ikke tilladt. 

§ 8. Tøjtørring må kun ske under brystningsniveau/vindueskant. 

Tæppebankning og rystning af tæpper og lignende ud over altan/vinduer er ikke til-
ladt. 

§ 9. Parabolantennen må ikke monteres således, at parabolen kan ses fra terrænet eller 
monteres udvendig på boligforeningens bygninger.  

§ 10. Det er kun tilladt at bore eller banke i følgende tidsrum: 

Hverdage mellem kl. 09.00-19.00 

Lørdage mellem kl. 09.00-12.00 

Det er ikke tilladt at bore eller banke på søn- og helligdage 

§ 11. Boldspil og leg til gene for beboerne eller til skade for bygninger eller beplantning er 
ikke tilladt. 

§ 12. Støjende leg og færden, fra 1. maj til 30. september efter kl. 22.00 og fra 1. oktober til 
30. april efter kl. 18.00, er ikke tilladt. 

§ 13. Opbevaring af personlige ejendele i kælderen er kun tilladt i det udleverede kælder-
rum. 

Opbevaring af brandbare væsker, såsom benzin og lignende samt gasflasker er 
strengt forbudt. 

Motorcykler og knallerter må ikke stilles i kældrene. 

§ 14. Motortrafik på boliggaden skal ske uden at være til gene for beboerne eller til fare for 
legende børn. 

Højst tilladt hastighed i beboergaden er 20 km/t. 

Cykling og knallertkørsel på fortove er ikke tilladt. 



Husorden for afdeling 106 
Vognvænget 

 

Side 2 af 2 

§ 15. Parkering i beboergaden er kun tilladt med parkeringstilladelse.  

Parkering på pladsen ved beboerhuset/selskabslokalerne er ikke tilladt. 

Parkering på fortovene er ikke tilladt. 

Registreringspligtige køretøjer uden nummerplader må ikke henstilles på boligfor-
eningens område eller i afdelingens parkeringskælder.  

§ 16. Cykler/knallerter skal sættes i/ved cykelstativerne. 

Barnevogne, klapvogne, cykler og knallerter må ikke hensættes foran dørtelefonen. 
Der må ikke hensættes barnevogne, klapvogne og cykler i/under postkasserne samt 
på trappen/trappeafsats. 

§ 17. Husdyr må ikke medtages i ejendommens vaskeri. 

§ 18. Husdyrhold skal altid ske i henhold til gældende politivedtægter. 

Indehavere af husdyr må påse, at disse ikke er til gene for de øvrige beboere.  

Hunde skal altid føres i snor. Luftning af hunde er ikke tilladt på boligforeningens om-
råde. Der må ikke være hund/kat i ungdomsboligerne.  

Det er ikke tilladt at holde kamphunde - det gælder pt. følgende hunderacer: 

Amerikansk Staffordshire (Am.Staff.) - Bulldog - Bullmastiff - Bull Terrier 

§ 19. Såfremt en reserveret vaskeperiode ikke er taget i brug senest 15 minutter efter peri-
odens begyndelse, kan vaskemaskinerne frit benyttes. 

Alle maskinerne i vaskeriet må ikke betjenes af personer under 15 år. Personer under 
15 år må ikke opholde sig alene i vaskeriet. 

Vaskeriet er pengeløst. 

§ 20. Affald der smides i affaldsskakten på trappen, skal være indpakket/i poser og være 
tillukket. Skaktlågen skal lukkes efter brug. 

§ 21. Der må ikke hensættes affald/storskrald og andre ting på trappeafsats, på trappen, 
under postkasser, i kældrene eller på udenomsarealerne. 

§ 22. Flasker og aviser/reklamer skal lægges i dertil indrettede containere. 

Storskrald skal lægges i rummet ved storcontaineren, som er ved Sigynsgade 24. 
Beboerens nøgle til indgangsdøren passer til containerrummet. 

Der må ikke smides aviser/reklamer under postkasserne. 

 

I øvrigt bør enhver beboer i fælles interesse iagttage, hvad der normalt hører til god husorden  
og efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktio-
nærerne. 


