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En boligforenings afdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver 

mere eller mindre afhængig af hinanden – man bliver fælles om mange ting og derfor 

er det naturligt at opstille visse almindelige regler, for at medvirke til at skabe et godt 

klima blandt beboerne i bebyggelsen. 

 

Vi beder dig derfor huske, at disse regler er fastsat for at beskytte både dig og 

bebyggelsen. 

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage 

hensyn til hinanden. Være åbne og ærlige overfor hinanden, selv om man ikke altid 

kan have samme mening. 

 

Reglerne skulle samtidig være et led i bestræbelserne på, at skabe god ro og orden for 

beboerne, holde bebyggelsen og friarealer i pæn stand og dermed holde 

vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. 

 

Vi skal alle være et godt eksempel.  

 

Det er os selv der gennem huslejen betaler istandsættelse af det der ødelægges. 

 

For en god ordens skyld skal det tilføjes, at man i henhold til lejelovens punkt 83 og 

93 er pligtig til at overholde den gældende husorden og i øvrigt opretholde god orden 

og skik. 

Overtrædelse heraf kan medføre, at boligforeningen kan se sig nødsaget til at 

opsige/ophæve lejemålet. 

 

Klager vedrørende overtrædelser af Bymidtens husorden, skal indgives skriftligt til 

boligforeningens kontor og være underskrevet af mindst 2 (foruden klageren), som er 

villig til eventuelt at vidne i boligretten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HUSORDEN FOR AFD. 10 - BYMIDTEN 

 

1. Affald: Det er beboerens pligt at følge de anvisninger og retningslinjer der er 

vedtaget af Vesthimmerlands Kommune, herunder retningslinjer for 

kildesortering m.v. 

 

2. Altaner: Altanerne skal holdes ryddelige og fri for affald med videre. 

Altankasser må opsættes indvendigt. Tørring af tøj på altanerne må kun finde 

sted, når dette ikke kan ses nedefra, altså højst 1 meter over altanens gulv. 

Afløbet og vandrender må ikke tildækkes og skal holdes rene for at undgå 

vandskader. Fodring af fugle fra bebyggelsen er ikke tilladt. Brug af havegrill 

på altanen er ikke tilladt ifølge brandvedtægten. El-grill er undtaget, disse er 

det tilladt at bruge, men med omtanke (lugt og røg). 

Bankning og rystning af duge, måtter, tæpper med mere fra altanen eller fra 

vinduer (gangbroer) er ikke tilladt. Nedkastning af ting fra bebyggelsen er 

strengt forbudt. Brandbare væsker og gasflasker må ikke opbevares på altanen, 

ifølge brandvedtægterne. 

 

3. Antenner: Udendørs antenner må ikke opsættes, der kan eventuelt søges 

dispensation. Skriftlig ansøgning sendes til boligforeningen, som så giver en 

godkendelse eller et afslag. 

 

4. Toilet & bad: Afløbet fra toiletterne og brusekabinerne er meget ømfindtlige 

for tilstopning. Faldstammen og kloakken er besværlige og dyre at rense, kast 

derfor aldrig engangsbleer, bind, avispapir og lignende i toilettet. Omtalte 

genstande skal indpakkes i lukkede plastikposer og bortskaffes jf. regler for 

sortering af affald.   

Brug af egen vaskemaskine bør af hensyn til naboerne undgås mellem kl. 22.00 

og kl. 6.00. 

 

5. Cykler & knallerter: Disse må ikke henstilles således at de kan være til gene 

for den almindelige færdsel. Cykler må ikke henstilles i opgange og på 

gangbroer ifølge brandvedtægterne. Cykler med mere skal henstilles i de dertil 

indrettede rum. Knallerter og andre benzindrevne motorer må ikke 

transporteres i opgange m.m. og heller ikke forefindes på altaner. 

 

6. Biler m.m.: Biler må parkeres i parkeringskælderen uden tidsbegrænsning. Der 

er påmalet parkerings båse til invalide biler, invalideskilt i bilen er påkrævet. 

 

7. El: Der må ikke gøres indgreb i lejlighedens elinstallationer. Der må kun 

bruges originale sikringer i lejlighedens hovedafbryder (sikringsboks). 

25 A sikringer til tarifsikringer. 16 A sikringer til komfur og vaskemaskine.  

10 A sikringer til lys og køleskab. 

 

 

 



8. Forsikring: Bebyggelsen har den lovpligtige brandforsikring, der dækker 

skader på ejendommen med glas og kummeforsikring. 

Det skal derfor anbefales at beboerne selv tegner en indboforsikring. 

 

9. Parkering & motorkørsel i området: Parkering af personbiler og motorcykler 

m.m. må ikke finde sted udenfor de afmærkede parkeringspladser. Dette 

gælder også for torveområdet, kun af- og pålæsning er tilladt. Af hensyn til 

sikkerheden er kun langsom kørsel tilladt på torveområdet. 

 

10. Regn, sne m.m.: Utætheder samt ethvert forhold der kan virke ødelæggende 

på ejendommen, vil vi gerne have meddelelse om så hurtigt som muligt. 

 

11. Boremaskiner: Boremaskiner, hammer og andet værktøj må kun benyttes i 

tidsrummet som nedenfor angivet: Mandag til fredag kl. 8.00 - kl. 19.00, 

Lørdag kl. 9.00 - kl. 18.00og  Søn- og helligdage ikke tilladt. 

 

12. Udluftning: Da den indvendige vedligeholdelse påhviler lejeren, bør man for 

at undgå fugtdannelser og dermed følgende ødelæggelser af tapet og maling, 

foretage daglige effektive udluftninger gennem vinduer og døre. 

 

13. Vaskeriet: Børn under 16 år må ikke benytte maskinerne (jvf. 

Arbejdsbeskyttelsesloven). Børn under 16 år må ikke færdes i vaskeriet uden 

følgeskab af en voksen. Vaskeriet er kun for Bymidtens beboere. Ophold i 

vaskeriet er kun tilladt i forbindelse med brug af vaskeriet. Al vask foregår på 

eget ansvar. Maskinernes brugsanvisning skal nøje følges. Hærværk medfører 

erstatnings ansvar. Vaskeriet må kun benyttes i tidsrummet mellem kl. 6.00 og 

kl. 22.00. Vaskeriet skal afleveres i ryddelig og rengjort stand. Overtrædelse af 

disse regler kan medføre udelukkelse fra vaskeriet. 

 

14. Ændringer i lejligheden: Lejligheden skal afleveres i sin oprindelige form og 

med det oprindelige udstyr. Afvigelser herfra må kun finde sted med en 

skriftlig tilladelse fra boligforeningen. Der udleveres 3 systemnøgler, kopier 

må ikke laves. Mister man en nøgle eller har man brug for en ekstra nøgle skal 

man henvende sig på boligforeningens kontor. 

 

15. Fællesantenne: Der må kun tilsluttes originale tilslutningsstik (som kan købes 

hos radio- og tv-forhandler). Antenneanlægget må kun benyttes til modtagelse 

af tv og radio signaler. 

 

16. Gangbroer: Beboerne må selv sørge for rengøring af måtter, riste m.m. også 

under disse. Vandrender skal være fri og rene. Blomsterkasser og lignende er 

på beboernes eget ansvar, og de må ikke fylde mere end man nemt kan komme 

forbi med en båre eller lignende. Ca. 60 cm ud fra husmuren skal være fri om 

vinteren af hensyn til snerydning. 

 

 

 

 



17. Husdyr: Husdyrhold, såsom hunde og katte er ikke tilladt. Små dyr i bur 

såsom undulater, marsvin, akvariefisk og lignende er tilladt, når de holdes 

behørige rene og uden lugtgener. Man må ikke have så mange at man driver 

avl med dem. Kun som kæledyr. Krybdyr, slanger og lignende er ikke tilladt. 

Dyr på besøg skal føres i snor eller efter hvad politivedtægten foreskriver. 

 

18. Køkken: Skader på hårde hvidevare som skyldes forkert brug eller 

mislighold, kan lejeren drages til ansvar for. Vedligeholdelse samt udskiftning 

foretages af boligforeningen. Til de elektriske komfurer må kun benyttes 

elkogegrej med plan bund, og med en størrelse der passer til den benyttede 

kogeplade. Kogepladen kan nemt ødelægges, såfremt kogekarets bund er 

mindre end kogepladen. Alle køkkener og toiletter er forsynet med 

udsugningsventiler, der står i forbindelse med ejendommens udsugningsanlæg. 

Ventilerne må ikke ændres eller tilstoppes, emhætte med egen motor må ikke 

tilsluttes. Sådanne indgreb i anlægget vil ødelægge udsugningen fra dine 

medbeboers lejligheder. 

 

19. Gulve: Der er parketgulve i alle lejligheder.  

 

20. Maskiner: Symaskiner, vaskemaskiner og lignende, der kan medføre 

støjgener for naboer, skal anbringes på et underlag, der dæmper støjen mest 

muligt.  

 

21. Musik m.m.: Benyttelse af radio, fjernsyn, musikinstrumenter m.m. skal ske 

med fornøden hensyntagen til naboerne. Må ikke finde sted på altaner eller for 

åbne vinduer og døre (jvf. Politivedtægten). I særlige tilfælde, bør du sikre dig, 

at naboerne er indforstået med støj efter kl. 23.00 

 

22. Parkeringskælder: Unødig ophold og færdsel, er ikke tilladt. Langsom 

kørsel, følg kørsels retnings pilen rundt. 

 

23. Festsal: Udlejes til alle beboere i Aars boligforening.  

Se priser på Boligforeningens hjemmeside. (www.aarsbo.dk) 

Festsalen kan reserveres, op til 2 år før dagen. Festsalen kan benyttes til fælles 

sammenkomst af beboerne i Bymidten. Lejen + depositum betales forud. 

 

24. Kælder: Kælderen under blok 1, bortset fra paprum, tilhører beboerne i 

fællesskab, der er ikke oprettet pulterrum. 

 

25. Arkaden: Butikkerne må udstille deres varer, men der skal være fri passage 

for gående. 

 

 

 

 

 

Ikrafttræden af husorden. 

 

Nærværende husorden er vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 10. september 2015. 


