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BEBYGGELSEN: 

 
1. Færdsel på trapper skal foregå uden gene for de øvrige beboere. Cykling og knallertkør-

sel på området og i kældergange samt på de til ejendommen hørende arealer er forbudt. 
I gården er cykling dog tilladt for børn under 6 år. 

2. Det er ikke tilladt at ryge i opgangene, i kælderen samt i vaskeriet. 

3. Leg af enhver art og uvedkommende ophold på trappeopgange, i kælder, vaskeri og i 
anlæggets beplantning er forbudt og forvoldte skader skal erstattes. 

4. Der må ikke henkastes eller stilles affald på trapper, i kældre eller på udenomsarealerne. 
Affald der smides i skakten skal være indpakket og poserne skal være lukket. Flasker, 
aviser, kasser, pap mv. skal lægges i containere. Ejendommens containere henstår 
Holmbladsgade 49 (bag beboerhuset). 

5. Aflytning af radio, TV samt musikudøvelse, må ikke være til gene for de øvrige beboere. 
Musik skal dæmpes efter kl. 24.00. Det er ikke tilladt at spille for åbne døre og vinduer. 

Boremaskiner må af hensyn til de øvrige beboere kun benyttes på følgende tidspunkter: 

Mandag - fredag kl.   9.00 - 19.00 
Lørdag kun kl. 11.00 - 16.00 

SØNDAG MÅ BRUG AF BOREMASKINE IKKE FINDE STED 

Undtaget er nyindflyttede beboere som undtagelsesvis må benytte boremaskinen den 
førstkommende weekend efter indflytning. 

Lørdag kl. 9.00 - 19.00 og søndag kl. 11.00 - 13.00 

6. Altankasser må ikke hænges udvendigt på altanen, undtaget er de franske altaner. Tøj-
tørring og henstilling af lejlighedsinventar må ikke være højere end brystningsniveau, 
dog max. 0,8 m. 

7. Opbevaring af personlige ejendele må kun ske i de til hver lejlighed hørende kælder-
rum. Dørene til kælderrummene og yderdørene til kælder skal holdes aflåste. 

8. Det er tilladt at holde husdyr (kæledyr) når den specielle husdyrtilladelse fra VIBO er 
givet til den enkelte dyreejer. 

Hunden må ikke komme i kælderen samt i vaskeriet.  

Husdyrhold i overensstemmelse med ovennævnte skal ske i henhold til gældende poli-
tivedtægt og må ikke være til gene for de øvrige beboere. 
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Hunden skal altid føres i snor, og luftning af disse er forbudt på ejendommens område. 

Fodring af fugle og katte er ikke tilladt, fugle må dog fodres på de opsatte fordringsplad-
ser. 

VASKERIET: 

9. Vaskeriet må kun benyttes mellem kl. 07.00 og 22.00 og må kun benyttes af ejendom-
mens beboere. Børn skal være ledsaget af en voksen og maskinerne må ikke betjenes af 
børn under 15 år. 

Vaskeriet skal afleveres i samme stand som man selv ønsker, at modtage det. 

Vask skal være påbegyndt senest 15 minutter efter valgt vaskeperiodes start. Overholdes 
dette ikke, er maskinerne tilgængelige for alle. 

Vaskeriet skal altid være aflåst, lyset og maskinerne afbrydes automatisk kl. 22.00. 

Den der har vasketur har førsteret til maskinerne. Har en anden beboer påbegyndt vask 
udenfor tur, må vedkommende straks tage sit tøj ud af maskinen såfremt anden part gør 
krav på sin tur. 

Sidste person der forlader vaskeriet lukker alle vinduer så vi kan undgå tyveri og hær-
værk. 

ALTANER: 

10. Det vil være muligt at få tilladelse til at male sin altan i nogle bestemte farver, kontakt 
afdelingsbestyrelsen om dette. 

UDENOMSAREALERNE: 

11. Børns leg henvises til de dertil indrettede legepladser og må ikke finde sted, hvor den er 
til gene for øvrige beboere. Brug af farlige legeredskaber som skydevåben, knive eller 
lignende er strengt forbudt. Der må ikke skrives eller tegnes på mure eller træværk li-
gesom husene og deres inventar heller ikke må beskadiges. Hærværk på legeredskaber 
eller andet fællesmateriel på opholdsarealet medfører erstatningspligt. 

12. Fællesarealet er for ejendommens beboere og deres gæster. 


