
Husorden  
 

Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil 

kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. 

 

Er du/I forældre, vil det være af stor betydning, at du vejleder og orienterer dine børn om indholdet 

– og ikke mindst, at du foregår dem med et godt eksempel. 

 

Klager over beboere, som overtræder denne husorden, skal rettes skriftligt til afdelingsbestyrelsen 

eller administrationen, og som hovedregel være underskrevet af voksne beboere fra mindst 2 

husstande. 

 

Er du i tvivl – eller ønsker du råd og vejledning om et eller flere punkter, kan du rette henvendelse 

til vore lokale repræsentanter, ejendomsfunktionærer eller administrationen. 

 

Hvis en ejendomsfunktionær over for dig, eller en anden i din husstand påtaler en overtrædelse, skal 

du ikke tage det ilde op, det er en del af funktionærens arbejde. 

 

Sidst, men ikke mindst – påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine 

medbeboere, det kommer man som regel længst med. 

 

Punkt 1 Der er forbud mod husdyrhold i afdelingen. (Hund og Kat) 

 

Punkt 2 Støjende adfærd – benyttelse af radio, TV, cd-afspillere og andre musikanlæg samt 

musikinstrumenter, skal ske med fornøden hensyntagen til dine naboer. 

Lejlighedsskellene er ikke isoleret til nutidens udgangseffekt på ”spillemaskiner”, - og 

husk at støjende adfærd ikke må ske for åbne vinduer og døre, jf. politivedtægten for 

Glostrups politikreds. 

 

Punkt 3  Maskiner der støjer eller forstyrrer radio, TV og lignende må ikke benyttes i 

lejligheden. 

 

Punkt 4  Bore- og Banketider  

  Mandag til Fredag fra kl. 08.00 til 19.00   

  Lørdag fra kl. 08.00 til 16.00 

  Søn- og helligdage må der Ikke bores eller bankes 

 



Punkt 5  Altaner:  Der må ikke rystes eller kastes ting ud fra altanerne eller ud af vinduerne 

  Hvis der skal foretages tøjtørring på altanen, skal det ske, så det ikke er synligt udefra. 

  Anvendelse af grill på altanerne er ikke tilladt.  

  Fodring af fugle og andre dyr ved udkastning af brød er ikke tilladt. Der må ikke 

opsættes foderbræt eller fuglekasser. 

 

Det er ikke tilladt at afbrænde fyrværkeri i, ved eller fra boligen, eller andet sted i 

boligområdet. 

 

Altanafløb skal holdes rene og rensede for at forhindre frostsprængninger og 

oversvømmelser. 

 

Punkt 6 Elevatorer. Misbrug af eller leg i elevatorerne er ikke tilladt. 

Udgifterne til montør og tekniker vil blive afkrævet de ansvarlige. 

 

Punkt 7  Der må ikke anbringes private effekter på trappen ud for hoveddør og på repos.   

 

Beboerne må selv sørge for rengøring af måtter ved hoveddør. Der må ikke henstilles 

flasker, fodtøj eller lignende på trapper og i opgange. 

Færden på trapper skal ske under hensyntagen til øvrige beboere. 

 

Døre forsynet med dørlukkere skal holdes lukkede. 

 

Barnevogne, cykler, knallerter, større legeredskaber m.v. må ikke henstilles på en 

sådan måde, at de er til gene for andre, og aldrig i opgangene. 

 

Punkt 8 Antenner: Det installerede kabelnet skal benyttes efter forskrifterne og tilslutning må 

kun foretages med de af boligselskabet godkendte kabler og stik. 

 Kabelnettet må ikke benyttes til andre formål end modtagelse af radio og TV-signaler. 

 

 Ejendommen opsætter parabolantenner i fornødent omfang, hvortil beboerne, der 

ønsker andre kanaler end dem, der tilbydes af Antenneforeningen. Tilslutning sker 

mod betaling og ved henvendelse til Administrationen. 

  

Punkt 9 Kloakafløb: For at undgå tilstopning af afløbsrør, skal der udvises forsigtighed med, 

hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, hygiejnebind og lignende må 

aldrig skylles ud gennem toiletkummen. 

 

 Eventuelle utætheder i installationerne skal straks meddeles til ejendomskontoret. 

 

 Vandhaner skal være tætte og støjfri. Udskiftning af pakninger, svømmere, vandhaner 

m.v. der bliver defekte ved slitage udskiftes eller repareres ved henvendelse til 

ejendomskontoret. 

  



Punkt 10 Affald: Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind i lukkede affaldsposer 

ved brug af affaldsskakten. Poserne udleveres på varmemesterens kontor. 

 

 Større genstande, aviser, flasker og andet affald, skal anbringes i de dertil indrettede 

containere. Kasserede møbler og lignende fjernes efter forudgående aftale med 

varmemesteren. 

 

Punkt 11 Kælder- og loftsrum skal være aflåst og eventuelle vinduer holdes lukkede. Der må 

ikke opbevares brandfarlige effekter i kælderrum / loftsrum. 

 

Punkt 12 Knallert- og cykelkørsel er forbudt på gangarealer i boligområdet, ligesom det er 

strengt forbudt at reparere knallert og cykel i opgangene, for så vidt angår knallerter 

også i kælderen (brandfare) 

 

Punkt 13 Parkering af biler og motorcykler må kun ske inden for de af boligselskabet anviste 

områder. 

 

 Campingvogne, last- og rutebiler samt uindregistrerede køretøjer må ikke henstilles 

i boligområdet eller på afdelingens parkeringspladser. 

 

Punkt 14 Skiltning: Skilte og reklamer må kun anbringes efter skriftlig tilladelse fra 

boligselskabet. Dette gælder vinduer og døre ved indgangene, i opgangen og på 

opslagstavler. 

  

Punkt 15 Fællesarealer: Forurening af ud- og indvendige fællesarealer medfører pligt for den 

pågældende beboer til at foretage omgående rengøring. Dette gælder i særdeleshed 

sandkasser. 

 

Punkt 16 Hærværk: Det er naturligvis ikke tilladt at tegne og male på træ- eller murværk, 

eller på anden måde beskadige ejendommen eller dens fællesanlæg (buske, hække 

og træer). 

  

Punkt 17 Ventilationskanaler og ventiler må ikke lukkes, idet der ellers kan opstå 

fugtighedsproblemer og kondens i boligen. 

 

Punkt 18 Regler for benyttelse af vaske-, tørre-, stryge- og rullerum: 

Vaskeret 

 

Alle beboere, der har fået udleveret turlås og nøgle har vaskeret til det pågældende 

lejemåls vaskeri i tiden fra kl. 07.00 – 21.00. 

 

Det er IKKE TILLADT at udlåne sin vaskeret til familie / venner, heller ikke, hvis 

man selv vasker for dem.  

 

Reservation af vaskemaskiner 

  

 Ved at isætte tur-låsen i tavlen i ved vaskeriet reserveres en vasketur.  



 Tiderne er vist på tavlen. 

 

For samtlige vaskerier med tur-lås tavle gælder, at vask skal være påbegyndt senest 30 

minutter efter reserveret tid. 

 

Er vask ikke begyndt efter det nævnte tidsrum, mistes reservationen og andre beboere 

i bebyggelsen kan frit benytte de ledige maskiner. 

 

Den der har vasketur i henhold til reservation, har førsteret til tørretumbler og 

strygerulle. 

 

Klatvask 

 

Maskinerne i klatvaskerummet kan ikke reserveres. Vis hensyn til andre beboere og 

benyt kun disse maskiner til en enkelt vask, hvis andre venter. 

Har man en reserveret vasketur, må man IKKE samtidig benytte klatvaskerummet. 

 

Tørrerum 

 

Ved benyttelse af tørrerum skal der være påsat hængelås med pågældende beboers 

bolignummer påført. 

 

Senest efter 2 døgn skal tøjet være fjernet fra tørrerummet, ellers risikerer man at 

låsen ”klippes” og tøjet fjernes ved varmemesterens foranstaltning. 

 

Misbrug 

 

Overtrædelse af foranstående regler samt misbrug af lokaler og maskiner betragtes 

som overtrædelse af husordenen. 

 

Under henvisning til, at det i sagens natur ikke er muligt at opstille 

”millimeternøjagtige” regler for benyttelse af vaskerierne, skal det henstilles til hver 

enkelt beboer at udvise den størst mulige tolerance og forståelse for vasketurenes 

afvikling, således at den størst mulige udnyttelse af maskinparken opnås til gavn og 

glæde for alle beboere i Brokær. 

 

Betjening af maskinerne 

 

Maskinerne skal betjenes efter de i vaskerierne opslåede forskrifter og benyttelsen 

sker på eget ansvar. 

 

Alle fejl, mangler, maskinstop og lignende bør straks meddeles til varmemesteren. 

 

Børns ophold 
 



Børns ophold i vaskerierne er kun tilladt, når de er ifølge med voksne og også her er 

opholdet på eget ansvar.  Det er IKKE tilladt børn under 15 år at betjene maskinerne 

 

Renholdelse 

 

Maskiner og lokaler stilles under beboernes beskyttelse, og det forventes, at hver 

enkelt beboer selv sørger for oprydning, aftørring af maskiner, herunder specielt 

sæbeskålene i vaskemaskinerne, og rensning af tørretumblernes filtre. 

 

Med andre ord – efterlad vaskerierne i den stand du selv ønsker at finde dem. 

 

 

 


