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Husorden for afdeling 819 
Dagøgade 

 

Side 1 af 2 

Denne husorden er gældende for VIBOs ejendom Dagøgade 6 - 18, beboelse, gård og grillplads 
samt kælder og beboerlokale. 

1. Færdsel på trapper og i kældergange, samt de til ejendommen hørende arealer, skal foregå 
uden at være til gene for de øvrige beboere. Cykel- og knallertkørsel er ikke tilladt på områ-
det. I gården er det dog tilladt for børn under 8 år at cykle. 

2. Leg af enhver art og ophold uden ærinde på trappeopgange, i kælder, vaskeri, elevatorer og 
i anlæggets beplantning er ikke tilladt. 

3. Der må ikke henkastes eller stilles affald på trapper, i kældre eller på udenomsarealerne. 

4. Der skal vises hensyn ved aflytning af radio, tv samt anden musikudøvelse. Det er ikke tilladt 
at spille for åbne vinduer eller døre. I øvrigt bedes beboerne ved brug af altanen tage hensyn 
til de øvrige beboere. 

5. Altankasser må ikke hænges udvendigt på altanen. 

6. Tøjtørring må kun ske under brystningsniveau. 

7. Der er kun tilladt at bore eller banke i følgende tidsrum: 

Hverdage mellem kl. 10.00 og 19.00 

Lørdage mellem kl. 10.00 og 12.00 

Aldrig på søn- og helligdage 

8. Boldspil og leg til gene for beboerne eller til skade for bygning eller beplantning er ikke tilladt. 

9. Opbevaring af personlige ejendele i kældre er kun tilladt i de dertil indrettede rum. 

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

Det er ikke tilladt at holde krybdyr. 

Husdyrhold i overensstemmelse med ovennævnte skal ske i henhold til gældende politived-
tægt, og må ikke være til gene for de øvrige beboere. 

Hunde skal altid føres i snor og luftning af disse på ejendommens areal, i gården samt øvrige 
grønne områder er forbudt. Hunde må ikke komme i kælderen samt i vaskeriet.  

11. Affald, der smides i skakten, skal være forsvarligt indpakket og poser skal være lukkede. 
Skarpe ting, eksempelvis glasskår, knive mv., må ikke smides i skakten. 
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12. Der må ikke hensættes ting på trappereposen. 

Barnevogne, klapvogne, cykler, legetøj, kælke, indkøbsvogne mv. må ikke henstilles på trap-
peopgange, under trapper eller på gangarealer. 

Al henstilling af ovenstående vil blive fjernet af ejendomsmesteren. 

Der er indrettet plads til barnevogne i kælderen under trapperne. 

13. Cykler skal hen hensættes i cykelstativerne. 

Knallerter, ladcykler og cykeltrailere skal placeres langs det gule hegn til højre for porten. 
Cykler og lignende må ikke låses fast til bygningsdele. 

14. Motorkøretøjer f.eks. motorcykler skal parkeres uden for ejendommens område. 

15. Vaskeriet må kun benyttes mellem kl. 07.00 og kl. 22.00 og må kun benyttes af ejendom-
mens beboere. 

Børn under 15 år må ikke opholde sig alene i vaskeriet og maskinerne må ikke betjenes af 
børn under 15 år. 

Egne vaskemaskiner, opvaskemaskiner og tørretumblere må kun benyttes i tidsrummet fra 
kl. 07.00 til kl. 22.00.  

Vaske- og opvaskemaskiner skal placeres i spildbakker. 

16. I øvrigt bør enhver beboer i fælles interesse efterkomme, hvad der normalt hører til god hus-
orden, og hvad der i så henseende påbydes af afdelingsbestyrelsen eller ejendomsmeste-
ren. 


