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Affald Skakter. Anvendes kun til almindeligt husholdningsaffald. 
Alt affald skal i dertil egnede poser, som skal være 

forsvarligt lukkede, således at skakt og affaldsrum ikke 
bliver forurenet. Skarpe og skærende genstande må ikke 

kastes i skakten.  
 

Andet affald som papir, aviser, flasker, metalaffald mv. 
anbringes i de dertil opstillede containere på 

ejendommen. 

 
Storskrald, som f.eks. møbler og andre større genstande, 

er man selv ansvarlig for at bortskaffe. Der henvises til 
Containerhaven på Rundforbivej. 

  
Generelt. Intet affald må henkastes eller anbringes noget 

andet sted end i de eventuelt opstillede affaldsposer eller 
containere. I øvrigt skal de for ejendommen gældende 

regler altid overholdes. 

Antenner og  
paraboler 

Det er ikke tilladt at opsætte antenner og paraboler på 
ejendommen og tilhørende arealer. 

Badeværelse/ 
toilet 

Badekar. Såfremt der er badekar, må det kun benyttes til 
badning. 

 
Badning bør minimeres mellem 23.00-06.00. 

 
Vandspild skal undgås, og dryppende haner og utætte 

cisterner skal omgående anmeldes eller udbedres. Intet 
der kan stoppe afløbet må kastes i toilettet. 

Cykler, 

barnevogne og 
lign. 

Barnevogne, legetøj, cykler, knallerter mv. må kun 

henstilles på de af foreningen anviste steder. I modsat 
fald kan sådanne ejendele fjernes uden varsel. 

Fodring af dyr Fodring af frit levende dyr er ikke tilladt. 

Fyrværkeri Fyrværkeri må kun antændes, hvor det kan ske uden fare 
for eller skade på mennesker, bygninger og fællesarealer.  

Fællesarealer Leg eller ophold på fællesarealer skal ske under 
hensyntagen til de øvrige beboere.  

 
Grill. Ejendommen har en fælles grill som frit kan 

benyttes. Den skal rengøres efter brug. Det er tilladt at 

anvende egen grill – dog man ikke bruge engangsgrill. 
Der må ikke antændes bål eller anden åben ild. 

 
Det opfordres til at ALLE beboere tager ansvar for og viser 

initiativ til at renholde fællesarealerne.  
 

Foreningens anvisninger skal altid følges. 
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Husdyr Det er tilladt at holde kat. Andre husdyr tillades ikke. 

Motorkøretøjer Parkering af motorcykler og biler op til 3.500  kg. må kun 

finde sted på oprettede parkeringspladser på 

ejendommens grund. Findes sådanne parkeringspladser 
ikke, må parkering henvises til offentlig vej eller gade. 

Det er ikke tilladt at parkere foran garagerne. 
 

Vask og reparation af motorkøretøjer må ligeledes kun 
finde sted på ejendommens grund, såfremt foreningen 

har anvist et hertil egnet sted. 
 

Campingvogne, påhængskøretøjer, uindregistrerede 
køretøjer samt køretøjer over 3.500 kg. må ikke parkeres 

på ejendommens grund. 

Musiceren Brug af musikinstrumenter, stereoanlæg, tv-apparater 
mv. må på intet tidspunkt være til gene for ejendommens 

øvrige beboere og bør almindeligvis minimeres i 
tidsrummet mellem 23.00-06.00 

Støj Leg og unødig støj må ikke finde sted på trapper og 
gange mv. 

 
Tekniske hjælpemidler. Vaskemaskiner og andre tekniske 

hjælpemidler til lettelse for husførelsen, skal installeres og 

benyttes således, at de ikke ved støj eller på anden måde 
er til gene for ejendommens øvrige beboere. Dette gælder 

også installationer i garagerne. Benyttelse bør begrænses 
i tidsrummet 23.00-06.00. 

 
Boremaskiner. Brug af boremaskiner og andet støjende 

værktøj må kun finde sted mandag til fredag i tidsrummet 
08.00-20.00 og lørdage, søn- og helligdage i tidsrummet 

10.00-18.00. 

Tæppebankning 

mv. 

Møbel- og tæppebankning samt luftning af sengetøj og 

lign. Må kun finde sted på de af foreningen anviste steder 

og tider. 

Vaskeri og 

tørring af tøj 

Vaske- og tørrerum skal afleveres ryddeligt og rengjort. 

Der henvises til opslag i vaskekældrene. 

Vedligeholdelse Det påhviler beboerne, at lejlighederne til enhver tid 

holdes i forsvarlig stand. 

Vinduer og døre I regn-, sne-, frost- og stormvejr skal alle vinduer i 
loftsrum, kælderrum og trappeopgange holdes lukkede. 

 


