
 

 

 

Husorden 

 

Afd. 52 – Aars C 
 

 

 

 

 

 

 

 

Administration: Kirkegade 3 

  9600  Aars 

 

Kontortid: Mandag – Onsdag 09.00 – 16.00 

  Torsdag  10.00 – 17.00 

  Fredag   09.00 – 12.00 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aars Boligforening er en almen boligorganisation der opfører, udlejer, administrerer, vedligeholder 

og moderniserer hovedsagligt støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om 

almene boliger m.v. 

 

Følgende husorden er retningsgivende for alle afdelinger i Aars Boligforening.  

Tilføjelser kan vedtages på afdelingsmøder i de enkelte afdelinger. 

 

Tryghed og tilfredshed skabes, når beboerne erkender nødvendigheden af, at tage hensyn til 

hinanden.  

 

Reglerne er til for: 

 

- at skabe god ro og orden for beboerne. 

- holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde 

vedligeholdelsesomkostningerne nede. 

 

I denne forbindelse vil det være af stor betydning, at forældrene husker at vejlede deres børn og 

foregå dem med et godt eksempel. Det er beboerne selv, der gennem huslejen skal betale for 

istandsættelsen – også af det, der ødelægges. Beboerne er også ansvarlige for deres gæsters adfærd i 

bebyggelsen. 

 

Er du i tvivl om forhold, som ikke er beskrevet i denne husorden, så ret venligst henvendelse til 

boligforeningens kontor eller til afdelingsbestyrelsen. 

 

Som lejer har du mulighed for at leje et af de etablerede fælleslokaler i  

 

 Afdeling 6  - Tofteparken 

 Afdeling 10 - Bymidten 

 Afdeling 52 - Aars C 

 

I henhold til lejelovens § 25 til § 28 er lejeren i afdelingen pligtig til at overholde den gældende 

husorden og i øvrigt opretholde god skik og orden. Overtrædelse kan medføre, at 

boligorganisationen kan se sig nødsaget til at opsige/ophæve lejemålet. 

 

Klager vedrørende overtrædelse af husordenen, skal indgives skriftligt til Aars Boligforenings 

kontor og være underskrevet af mindst 2 (foruden klageren), som skal være villige til eventuelt at 

vidne i boligretten. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Altaner og udearealer: 

 

Veje og stier: 

Renholdelse af veje, stier og fortov foretages af boligforeningen. 

 

Gangarealer: 

Skal holdes ryddelige og må ikke anvendes til tørreplads. Der  må ikke parkeres handicapscootere 

eller cykler på svalegangene og i trappeopgange. Blomsterkasser og lignende er på beboernes eget 

ansvar. De må ikke fylde mere end man nemt kan komme forbi. Dette af hensyn til andre beboere 

men også af hensyn til ambulance- og brandmyndighederne. 

 

Altaner: 

Af hensyn til glasset på altanens sider er det ikke tilladt at hænge blomsterkasser og/eller lign. på 

altanens sider. Det er ligeledes ikke tilladt at opsætte skærme for glasset. Ønskes der afblænding af 

altanens glassider skal boligforeningen kontaktes for anvisning af type. 

 

Grill: 

Det er ikke tilladt at bruge kulgrill på altanerne. El- eller gasgrill kan tillades, men tag hensyn til 

dine naboer. 

 

Rygning: 

Det er ikke tilladt at ryge i indendørs fællesområder. 

 

Døre fra trappetårne: 

Det er ikke tilladt at sætte noget i klemme i dørene fra svalegangen til opgangen og yderdøre. Dette 

er dog tilladt ved ind- og fraflytning. 

 

 

Udendørs vægge: 

Det er IKKE tilladt at bore i eller hænge noget op på de udendørs pudsede vægge. 

Evt. skader på udendørs pudsede vægge meddeles omgående til ejendomsfunktionæren. 

 

 

Parkering og motorkørsel. 

I de afdelinger hvor der er etableret parkeringspladser skal disse benyttes til formålet. 

Der må ikke parkeres lastvogne, trailere o.l. på parkeringsarealerne. 

Campingvogne må ikke langtidsparkeres på pladserne, maksimum 48 timer. 

Det er ikke tilladt at henstille uindregistrerede køretøjer på afdelingens parkeringspladser. 

Barnevogne og lejeredskaber må ikke henstilles, så de kan være til gene for andre. 

Skateboardkørsel er ikke tilladt på svalegangene. 

Af hensyn til børn og sikkerheden i øvrigt er kun langsom kørsel tilladt. 

 

 

Antenner/paraboler. 

Der er indført fiber og tv i lejlighederne. Der må ikke opsættes antenner, parabol og lignende før der 

er indhentet skriftlig godkendelse fra boligforeningen efter fremsendt ansøgning. 

 



Renovation. 

Det er beboerens pligt at følge de anvisninger og retningslinjer, der er vedtaget af Vesthimmerlands 

Kommune, herunder retningslinjer for kildesortering m.v.  

 

Køkkenaffald skal, inden det smides i affaldscontaineren, være omhyggeligt emballeret i lukkede 

plastikposer eller lignende, dette af hygiejniske grunde. 

 

 

Skadedyr 

Observerer du skadedyr af enhver art (f.eks. rotter, mus, kakerlakker o. lign), bedes dette omgående 

meddelt ejendomsfunktionæren eller boligforeningen. Af hensyn til rottefaren må der ikke 

henkastes madrester i afdelingens områder.  

 

Fodring af fugle: 

Fodring af fugle på altaner og i fællesområder er ikke tilladt, da det kan tiltrække skadedyr. 

 

 

Emhætter, komfurer, ventilatorer og andre tekniske installationer i lejligheden. 

For at få fuldt udbytte af de tekniske installationer, kan du i tvivlstilfælde rådføre dig med 

ejendomsfunktionæren. Normal drift og vedligeholdelse af de tekniske installationer er indregnet i 

afdelingens budget. 

 

For skader, der skyldes forkert betjening eller misbrug, skal reparationen betales af lejeren. Alle 

uregelmæssigheder ved tekniske installationer skal hurtigst muligt meddeles til  ejendoms-

funktionæren. 

 

 

El. 

Lejerne må ikke foretage indgreb i ejendommens el-installationer.  

 

Fejl i el-installationer på trapper og i kældre m.v. meddeles til ejendomsfunktionæren. 

 

 

Udluftning. 

Der er monteret mekanisk ventilation i jeres lejlighed. Det vil sige, at luften i lejligheden bliver 

skiftet ud med ny frisk opvarmet luft hele tiden. Derfor er det ikke nødvendigt, at vinduer og døre 

bliver åbnet i løbet af dagen for udluftning, medmindre der er behov for det. (Stegeos m.m) 

 

Der må IKKE stilles på ventiler i væg/loft, da det kan give problemer med indeklimaet, som kan 

forårsage overtryk/undertryk. 

 

 

 

 

 

 

 



Bad/toilet. 

For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være opmærksom på, hvad man skyller ud gennem 

vask og toilet. Bleer, vat, avispapir o. lign må aldrig kastes i toilettet. Rensning af afløbsrør og 

kloakker er både en besværlig og bekostelig affære. 

 

Brug af vaskemaskiner og tørretumbler bør af hensyn til naboerne undgås mellem kl. 21.00 og      

kl. 8.00 

 

Eventuelle utætheder i installationerne skal straks meldes til en ejendomsfunktionær.    

 

 

Husdyr. 

Det er ikke tilladt at holde husdyr.  

Det er dog tilladt at have akvariefisk, hamstere o. lign. samt fugle i bur. Antal under hensyntagen til 

øvrige beboere og gener fra dyrene. 

 

Man skal være opmærksom på, at en berettiget klage fra andre beboere over et husdyr vil medføre 

påbud om, at husdyret ikke må være til gene for andre. Efterkommes et sådan påbud ikke, fortaber 

ejeren retten til at holde husdyr og det vil da kræves, at dyret fjernes og retten til at holde husdyr 

herefter inddrages. Fjernes dyret ikke, trods henstilling herom, betragtes dette som misligholdelse af 

lejekontrakten, og boligforeningen vil da kunne ophæve lejekontrakten. 

 

 

Musik, støj og larm. 

Benyttelse af radio, fjernsyn, musikinstrumenter m.v. skal altid ske med fornøden hensyntagen til 

omgivelserne.  

 

I aften og nattetimerne bør der vises særligt hensyn til naboerne ved at dæmpe lyden, så de øvrige 

beboers ønske om nattero ikke forstyrres. 

 

I særlige tilfælde – hvis man skal have fest/gæster, bør man sikre sig, at naboerne er indforstået med 

støj efter kl. 23.00 

 

Værktøj, boremaskiner og andre støjende maskiner må kun benyttes i dagtimerne mellem kl. 08.00 

og kl. 19.00, men bør i øvrigt reduceres mest muligt. På søndage og helligdage er dette ikke tilladt. 

Dette gælder dog ikke ved indflytning. 

 

 

Vedligeholdelse i boperioden. 

Se vedligeholdelsesreglementet. 

 

 

Ændringer i lejligheden: 

Lejligheden og depotrummet skal afleveres i sin oprindelige form og udstyr. 

Afvigelser herfra må kun finde sted med skriftlig tilladelse fra boligforeningen.  

Lejeren kan afkræves et depositum for en tilladelse i forbindelse med en evt. ønsket omforandring 

af lejligheden. 



Nøgler. 

Udleverede nøgler skal ved synet af lejligheden, leveres tilbage til boligforeningen, uden beregning. 

Det gælder også ekstra nøgler, som du har betalt for. 

 

Mangler en nøgle, omkodes låsen for fraflytters regning. 

 

Bestilling af ekstra nøgler kan ske ved henvendelse til boligforeningens kontor. Betalingen af 

nøglerne bliver opkrævet sammen med huslejen for efterfølgende måned. 

 

 

Opsigelse/fraflytning. 

Opsigelse skal ske skriftligt til boligforeningens kontor og først når denne er modtaget er opsigelsen 

gyldig. 

 

Man har pligt til at meddele ny adresse senest 8 dage før fraflytningen. 

 

Opsigelsesvarslet er 3 måneder til den 1. i en måned.  

 

I forbindelse med opsigelsen skal der aftales en synsdato med boligforeningen som ligger senest 14 

dage før lejemålet ophører. På synsdatoen skal lejligheden være ryddet og rengjort.   

 

Et godt råd er, at medsende dit telefonnummer. 

 

 

Forsikring: 
Bebyggelsen har den lovpligtige brandforsikring, der kun dækker skader på ejendommen. 

Det skal derfor anbefales at beboerne tegner en indboforsikring. 

 

 

Ejendomsfunktionærer, administration og afdelingsbestyrelser 

Du er velkommen til, at rette henvendelse til ejendomsfunktionærer, administrationskontoret og 

afdelingsbestyrelsesmedlemmer. De er til alle beboeres disposition. 

 

De har også pligt til at påtale eventuelle overtrædelser af reglerne i husordenen og andre 

almindelige fællesskabsregler. 

 

Klager vedrørende overtrædelse af husordnen, skal indgives skriftligt til Aars Boligforenings kontor 

og være underskrevet af mindst 2 (foruden klageren) som skal være villige til eventuelt at vidne i 

boligretten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Såfremt du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til kontoret: 

 

Aars Boligforening 

Kirkegade 3 

9600  Aars 

 

Tlf.: 98 62 24 13 

Fax.: 98 62 49 93 

e-mail: aars@aarsbo.dk 

www.aarsbo.dk 

 

Vor daglige åbningstid er mandag-onsdag 9.00 – 16.00, torsdag 10.00 – 17.00 og  

fredag 9.00 – 12.00. 

 

 

mailto:aars@aarsbo.dk
http://www.aarsbo.dk/

