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Husorden for AB Fægtegården. 

 
For lejligheder og rækkehuse. 

Forord: 

En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige 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. Reglerne i denne husorden er fastsat både for at be-

skytte beboerne og ejendommen. 

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvenligheden af at tager hensyn til hinanden. 

Husordenen er samtidig et led i bestræbelsen på at skabe god ro og orden for beboerne og holde ejendom-

men og friarealer i pæn stand og dermed holde boligafgiften lavest mulig. I den forbindelse er det af stor 

betydning, hvis forældrene husker at vejlede deres børn og foregå dem med at godt eksempel.  

 

Overtrædelse af husordenen: 

Gentagne og grove brud på husordenen af andelshavernes side, er misligholdelse, og kan føre til eksklusion 

af andelshaveren eller ophævelse, dette iht. vedtægterne. 

Den enkelte er her ansvarlig for, at såvel han selv, som hans husstand, gæster m.v. overholder husordens-

bestemmelserne. Overtrædes husordenen af en beboer, må bestyrelsen kræve, at de beboere, som føler 

sig generet, indgiver en skriftlig klage med angivelse af hvad og hvem der klages over, samt hvornår og 

hvordan brud på husordenen er sket. Bestyrelsen udformer et brev til den beboer, der er blevet klaget 

over. I brevet beskrives hvad klagen omhandler, samt opfordring til at besvare anklagerne skriftligt til besty-

relsen. Herefter vil bestyrelsen tage sagen op igen og diskutere, hvad udfaldet herefter skal være.  

1. Tøjtørring og luftning af sengetøj, tæpper og lignende fra vinduer, terrasser eller altaner, samt be-

nyttelse af grill skal ske under behørig hensyntagen til de omkring boende. 

 

2. Vandspild skal undgås. Sørg altid for, at toilet og vandhaner ikke løber. Der må ikke smides noget i 

toiletkummen, der kan stoppe afløbet. Malerrester, kemi og andet miljøfarligt affald må ikke skaf-

fes af vejen gennem kloakken, men skal afleveres til destruktion. 

 

3. Altankasser må kun opsættes af altaner på forsvarlig vis, så de sikres mod at falde ned. 

 

4. Indretning af altaner og terrasser, såsom afskærmning, beplantning og møblering, skal ske i over-

ensstemmelse med gældende regler for Avedørelejren og eventuelle retningslinjer fastsat af for-

eningen. 

 

5. Benyttelse af radio, tv, musikanlæg, musikinstrumenter, maskiner herunder boring og lignende 

samt støjende adfærd, skal under hensyn til de øvrige beboere helt undgås i tidsrummet 23-07. Be-

nyttelse af radio, tv, musikanlæg musikinstrumenter, maskiner herunder boring og lignende er ikke 

tilladt på søn- og helligdage. Græsslåning er dog tilladt i tidsrummet 12.00-17.00 på søn- og hellig-

dage.  
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Ingen musik for åbne døre og vinduer- Sjældne festlige begivenheder bør adviseres til naboerne. 

 

6. Angreb af skadedyr skal straks meddeles til de respektive myndigheder og bestyrelsen. 

 

7. Det påhviler andelshaverne at sørge for at holde renovationsskure og fællesarealer i en sådan 

stand, at fugle og skadedyr ikke tiltrækkes.   

 

8. Det er tilladt at holde husdyr. Hvis husdyret giver anledning til gener eller efterfølgende klager, kan 

bestyrelsen trække tilladelsen for det pågældende dyr tilbage. Hunde skal holdes i snor. Dyrs efter-

ladenskaber skal samles op. 

 

9. Det er ikke tilladt at opsætte fuglebræt eller lignende, ligesom det er forbudt at fodre herreløse 

fugle, katte og andre dyr på foreningens område.  

 

Beskyttelse af fællesarealer: 

1. Hvis der sker skade på ejendommen, skal den der har ansvar for skaden anmelde det til bestyrelsen 

hurtigst muligt.  

 

2. Husholdningsaffald skal anbringes i lukkede poser i foreningens containere, og man skal tilse, at 

containerne ikke overfyldes samt at eventuelle affaldssorteringsordninger overholdes. Affald der 

ikke kan fjernes med den almindelige dagrenovation, skal fjernes for egen regning og egen foran-

staltning. 

 

3. Indbo, skrald og lignende må ikke sættes på trapper, altaner, terrasser, teknikskur eller fællesarea-

ler. 

 

4. Hvis trapper, murværk eller fællesarealer svines til, skal den, der har ansvaret herfor omgående 

gøre rent. 

 

5. Barnevogne, cykler, motorkøretøjer og lignende må kun stilles på de af foreningens anviste pladser, 

eller i umiddelbar nærhed af egen bolig, dog med respekt for naboerne sådan, at det ikke giver an-

ledning til gener og efterfølgende klager.  

 

6. Det er kun tilladt at parkere på de fælles parkeringspladser. Der må ikke parkeres andre steder på 

Vestre Messegade samt på den del af Fægtesalsvej, der støder op til vores bygninger. Dog er af- og 

pålæsning tilladt.  

 

7. Det er ikke tilladt at cykle på gangarealer eller græsplæner. Cykler skal trækkes. 

 

8. Radio/fjernsynsantenner og paraboler må ikke anbringes på foreningens ejendom. 
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Note til pkt. 5: 

Pkt. 5 er uheldigt formuleret, da man f.eks. så ikke må se TV efter kl. 23. Formuleringen skal derfor til be-

handling på næste generalforsamling, og kunne f.eks. blive:  

Benyttelse af maskiner, herunder boring og lignende, støjende adfærd samt højlydt benyttelse af radio, TV, 

musikanlæg og musikinstrumenter m.m. skal under hensyntagen til de øvrige beboere helt undgås i tids-

rummet 23-07. Benyttelse af maskiner, herunder boring og lignende, støjende adfærd samt højlydt benyt-

telse af radio, TV, musikanlæg og musikinstrumenter m.m. er ikke tilladt på søn- og helligdage. Græsslåning 

er dog tilladt i tidsrummet 12.00-17.00 på søn- og helligdage. Ingen musik for åbne døre og vinduer. 

Sjældne festlige lejligheder bør adviseres til naboerne.  

 

 

 


