Husorden for andelsboligforeningen
l)en Tsrre Side
1.

Husdyr

Det er tilladt at holde kat og andremindre dyr, som f.eks. fugl og marsvin, men ikke hund. Andet
dyrehold som f.eks. eksotiske/srerligekrledyr er ikke tilladt, idet vi falger definitionen i JustitsministerietsBekendtgorelseom privateshold af srerligedyr m.v. Errt. dyr skal holdes i lejligheden,det
er ikke tilladt, at de opholder sig i girden eller pi foreningensfellesarealer.Husdyr mi ikke v&re
til genefor andrebeboere.Sifremt der er tvivl om, hvorvidt et dyr mi holdesjf. ovenn&vnte,skal
andelshaverenskriftligt ansogebestyrelsenom tilladelsetil dyreholdet,inden dyret anskaffes/flytter
ind.
Det skal bemerkes, at vedteglernes $ 13, stk. 3 giver tilladelsetil, at andelshaverne
kan have en
fsrerhund, uansetovennrevnte.

2.

Affald

Affaldsbeholdernei gardenskal benyttestil almindeligt husholdningsaffald.E\4. storskraldskal
anbringesi rummet til storskrald.
SAfremtder fremover henstillesskrald pi foreningensarealer,herunderfrellesloftrum, er bestyrelsenberettigettil, for andelshaversregning, at bortskaffedet.

3.

Cykler, barnevognemm.

Cykler og barnevogneskal anbringesi cykelrummeteller i dertil opstiliedestativer.Der mi af hensyn til brandfareikke henstillesnoget som helst i opgangene.

4.

Loftrum

Hver andelshaverhar et loftrum, som skal vreretydeligt mrerketmed, hvem som benytterdet. Rum
uden navn kan ibnes og tommes af bestyrelsen.Hvis der snskeset andetloftrum end nuvrerende,si
kontakt bestyrelsen.Ved fraflytning skal loftrummet ryddeshelt inden I uge fra fraflytningsdato,
hvis dette ikke er giort, vil bestyrelsenforanledigedet giort pi andelshaversregning.Ved ksb af
lejlighed skal ksber gsre indsigelseinden 14 dage fra overtagelsesdatoen,
og det skal ske til srelger
jf.
med kopi til administrator, bestemmelserne
i overdragelsesaftalens
alm. bestemmelserom indsigelse.

5.

Vaskerummet

Vaskerummetskal holdespent og ryddeligt og evt. regler for benyttelsenskal folges. Disse vil vere ophengt i vaskerummet.

6.

Musik og stoj

Musik mi ikke kunne hsres udenfor lejligheden i tidsrummetkL.23 til kl. 8 pi hverdageog mellem
kl. 24 og 8 i weekenden.Sifremt du holder en stsrre fest og forventer, at det vil kunne hsres udenfor lejligheden, vil det vcre en god ide at informere naboertil beggesider af lejlighedenog ved
brug af et opslag i alle opgangei minimum 5 dageinden festen.
Brug af boremaskinerog andet vnrktoj skal finde stedunder hensynstagentil de andrebeboere.
Hvis du har brug for at anvendevrrktoj eller have handvrrkere udenfor tidsrummet kl. 8 til 20 pi
hverdageog kl. 10 til 18 i weekender,bedesdu underrettede naboer,som forventesat blive generet
af stojen.

7.

Rygning

Rygning mi ikke finde sted pi trappeopgangeog andreaf foreningensfellesarealer. Tag gerne hensyn ved rygning om sommereni gflrdenpga. ibne sovev&relsesvinduer.

8.

Hindvrerkere

Handvrerkerebestillesaf bestyrelsen,evt. administrator,hvis der er tale om arbejde,der skal udfsres pi ejendommensregning. Sifremt en andelshaverhar bestilt hindvrrker selv pga. en nsdsituation, og der er tale om arbejdefor ejendommensregning, si skal bestyrelsenunderrettesmed det
samme.

9.

Vedligeholdelse

Fell es vedli geholdelse:
Se vedtregtemefor at se, hvad der er omfattet af frlles vedligeholdelse.Ved tvivl kan der rettes
skriftlig henvendelsetil bestyrelsen.
Antenner:
Der er installerethybridnet for fiernsyn og radio med tilslutning i lejlighederne.Det er derfor ikke
tilladt at opsette antenne/parabollkabler
pfl ejendommenuden bestyrelsensskriftlige tilladelse.
Dore:
Det er ikke tilladt at blokere lisemekanismernei dsrepi frllesarealerne.
Trappeopgange:
Af sikkerhedsmressige
irsager fx ved brand og for at lette trapperengoringener det ikke tilladt at
stille effekter i trappeopgangene.
Hvis der stilles effekler, vil de blive fiernet uden forudgiende varsel og for beboernesregning.
Indv endig vedli geholdelse:
Se vedtegterne for at se, hvad der er omfattet af frellesvedligeholdelse.Ved tvivl kan der rettes
skriftlig henvendelsetil bestyrelsen.

10. Klager
Evt.klageroverovertredelse
af dennehusorden
skalfremsendes
skriftligttil bestyrelsen.
Vedtagetpi ekstraordiner generalforsamlingden 26. juli20ll
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