
 

 

 

 
 

 

 

 

Husorden 

 

Afd. 30 - ”Olle Kolle” 
 

 

 

Administration: Kirkegade 3 

  9600  Aars 

 

Kontortid: Mandag - Onsdag 09.00 - 16.00 

  Torsdag  10.00 - 17.00 

  Fredag   09.00 - 12.00 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En boligafdeling med flere 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 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. 

 

 

Lejerne har mulighed for at leje et af de etablerede fælleslokaler i afdeling 6 - 

Tofteparken, afdeling 10 - Bymidten og afdeling 30 - Olle Kolle. 

 

 

Der er også mulighed for at leje et eller flere gæsteværelser, som er tilknyttet 

Bymidten og Olle Kolle. 

 

 

Lejerne må dagligt benytte fælleshuset/festsalen når ikke det er lejet ud til fester. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



HUSORDEN AFD. 30 – ”OLLE KOLLE” 

 

 

Veje og stier: Renholdelse af veje, stier og fortov foretages af 

boligforeningen. 

 

Gangarealer: Skal holdes ryddelige og må ikke anvendes til tørreplads.  

Blomsterkasser og lignende er på beboernes eget ansvar, og de 

må ikke fylde mere end man nemt kan komme forbi af hensyn 

til ambulance- og brandmyndighederne. 

 

Rygning:                      Rygning er ikke tilladt i indendørs fællesområder. 
 

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

med fornøden hensyntagen til naboerne. De må ikke benyttes 

på terrasser eller for åbne vinduer og døre (jv. 

Politivedtægterne) 

 I særlige tilfælde bør du sikre dig, at naboerne er indforstået 

med støj efter kl. 23.00. 
 

Antenne: Der er kabel-tv/fibernet i boligerne. Der må ikke opsættes 

parabol uden skriftlig godkendelse fra boligforeningen efter 

fremsendt ansøgning. 
 

Bad/toilet: Afløbet fra toiletterne og brusekabinerne er meget ømfindtlige 

for tilstopning. Faldstammer er besværlige og dyre at rense, 

kast derfor aldrig engangsbleer, vat, hygiejnebind, avispapir 

og lignende i toilettet. 
  

El:  Der må ikke gøres indgreb i lejlighedens elinstallationer.  
 

Boremaskiner m.m.: Boremaskiner, hammer m.m. må kun benyttes i tidsrummet 

som nedenfor angivet: 

 Mandag til fredag fra kl. 8.00 til 19.00 

 Lørdag fra kl. 9.00 til 19.00 

 Søndage og helligedage er dette ikke tilladt. 

 Dette gælder dog ikke ved indflytning. 

 

 

 

 



Parkering: Parkering må kun finde sted på de dertil indrettede pladser. 

 Parkering af lastbiler, varevogne over 3.500 kg totalvægt, 

campingvogne og andre trailere samt tunge køretøjer på 

pladserne er forbudt. 

 Campingvogne henvises til p-pladsen bag blok 17.  

De må max stå 7 dage. 

 

Forsikring: Bebyggelsen har den lovpligtige brandforsikring, der kun 

dækker skader på ejendommen. 

 Det skal derfor anbefales at beboerne tegner en 

indboforsikring. 

 

Husdyr: Hvis man har husdyr ved indflytningen, må de beholdes, men 

man må ikke anskaffe sig nye når disse ikke lever mere. 
 

Køkken: Skader på hårde hvidevarer som skyldes forkert brug eller 

misbrug, kan lejeren drages til ansvar for. 

 Vedligeholdelse samt udskiftning foretages af 

boligforeningen. 

 

Fællesrum: Aars Boligforening sørger for rengøring 2 gang om året.  

Beboerne rengør selv fællesrummet og gæsteværelserne efter 

brug. Dette kontrolleres af viceværter. Betaling kræves hvis 

ikke dette er udført.  

Bruges fællesrummet til aktiviteter (gymnastik, fællesmøder, 

læse avis osv.) har brugeren selv ansvaret for at der er rengjort 

når fællesrummet forlades, så fællesrummet er klar til evt. 

udlejning.  
 

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

der er vedtaget af Vesthimmerlands Kommune, herunder 

retningslinjer for kildesortering m.v. 
 

Gulve:  Der er parketgulve i alle lejligheder. Det er ikke tilladt selv at 

lakere gulvene. 
 

Motorkørsel: Af hensyn til børn og sikkerheden i øvrigt er kun langsom 

kørsel tilladt. 

 

 



Udluftning: Da den indvendige vedligeholdelse påhviler lejeren, bør man  

for at undgå fugtdannelse, og dermed efterfølgende 

ødelæggelse af tapetet og maling, foretage daglig effektiv 

udluftning, gennem vinduer og døre.   
 

Ændringer i lejlighed: Lejligheden og depotrum 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. 

 

Yderdøre: Det er forbudt at sætte noget i klemme i yderdøre, undtagen  

ved ind- og fraflytning, 
 

Grill:  Det er forbudt at bruge kulgrill på altanerne. 

  El eller gas grill kan tillades, men tag hensyn til dine naboer. 

 

Fodring af fugle m.m.: Fodring af fugle på altaner og de grønne områder med 

mad/frugt og  lignende er forbudt, da det kan tiltrække 

skadedyr. 

 

 
 

Disse regler er udarbejdet som et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for 

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

vedligeholdelsesudgifterne lavest mulige.  
 

 

Det er beboerne selv der gennem huslejen, betaler for istandsættelse af det der 

ødelægges. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ikrafttræden af husorden. 

 

Nærværende husorden er vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 8. september 2015.  



 


