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Husorden

for

Krogsbæk

RKE
GENERELT

En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver 
mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles om mange ting. Derfor er det natur-
ligt, at vi opstiller visse regler for at skabe et godt klima i bebyggelsen. Vi beder dig huske, at 
disse regler er vedtaget af afdelingens beboere og fastsat for at beskytte dig, dine naboer og 
bebyggelsen.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn 
til hinanden.

Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde 
bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligholdelsesomkostningerne la-
vest muligt.

Husk at I selv, gennem huslejen, skal betale istandsættelsen, også af det som ødelægges.

Føler du dig generet at dine medbeboere, bedes du, af hensyn til bevarelse af det gode klima 
beboerne imellem, henvende dig personligt til vedkommende, inden du retter henvendelse til 
ejendomsfunktionæren eller til afdelingsbestyrelsen.
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AFFALD

Affald skal håndteres og sorteres efter Rødovre kommunes gældende regler. Hvis du er i tvivl 
skal du rette henvendelse til ejendomskontoret.

Af hygiejniske grunde skal alt rest- og bioaffald være i affaldsposer. Poserne skal være 
lukkede, inden de smides i container.

Storskrald (hårde hvidevarer, bygningsaffald, møbler eller lignende) samt haveaffald skal 
afleveres efter anvisning fra ejendomskontoret.

TERRASSER/HAVER

Haver skal vedligeholdes og holdes ryddelige, således at de fremstår i god 
vedligeholdelsesstand.

Af hensyn til brandfaren samt lugtgener for de omkringboende skal brug af grill, bål og anden 
åben ild bruges med omtanke – ligesom det er strengt forbudt at afbrænde haveaffald i haven.

Bøgehækken skal vedligeholdes i henhold til hækkens trivsel og skal i øvrigt overholde den 
gældende hegnslov. Fravigelser herfra skal ske efter aftale med ejendomskontoret og må ikke 
være i strid med vedligeholdelses-/råderetsreglement. 

Træer og buske, som giver gener for naboer, kan forlanges fjernet eller beskåret.

Græsset skal til enhver tid holdes så lavt at det ikke blomstrer og sætter frø.

Afdelingen kan - efter skriftlig aftale med lejeren - for dennes regning lade foretage 
hækkeklipning, beskæring af træer og buske samt oprydning i haven.

BOLIGNET

Der må ikke foretages indgreb i den faste installation.

BAD OG TOILET
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For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem 
vask og toilet. Bleer, vat, avispapir og lignende må aldrig kastes i toiletkummen.

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.

For at sikre fri passage må barnevogne, cykler, m.m. ikke henstilles på stierne.

Cykling og knallertkørsel er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt på gangstierne. 

Kørsel på stierne skal altid ske med særlig hensyntagen til omgivelserne og øvrig trafik – og i 
øvrigt begrænses i mest muligt omfang.

SKILTNING

Navneskilte opsættes af ejendomskontoret, øvrige skilte og reklamer må kun opsættes efter 
skriftlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen.

FRAVÆR

Hvis du er væk fra din bolig i længere tid, kan det være praktisk at underrette ejendomsfunk-
tionæren (og/eller naboen) om det. Ejendomsfunktionæren har dog ikke pligt til at holde boli-
gen under opsyn.

FREMLEJE

Ingen må fremleje sin lejlighed uden særlig tilladelse fra boligorganisationen. Sker dette, vil 
det blive betragtet som kontraktbrud, der hjemler ret til ophævelse af lejemålet. Henvendelse 
om fremleje sker til KAB’s udlejningsafdeling. 

FYRVÆRKERI

Fyrværkeri må ikke afbrændes i eller fra bygningerne. Ulovligt fyrværkeri må ikke afbrændes 
på afdelingens område.

BEBOERHUS
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Beboerhuset skal renholdes af brugerne og efterlades i pæn stand. (Se husets reglement).

HUSDYR

Beboeren kan ansøge om indtil 2 mindre husdyr som f.eks. hund og/eller kat. Ansøgningen 
sendes til ejendomskontoret, der godkender denne.

Det er endvidere tilladt at holde:

- Små gnavere som f.eks. marsvin og kaniner
- Mindre stuefugle
- Akvariefisk

når disse holdes indendørs og i sædvanligt omfang.

Hunde og katte der passes for fremmede, kan tages i pleje i indtil en måned uden tilladelse. 
Dog skal der fremsendes en orientering med angivelse af antal, art og periodens længde til 
ejendomskontoret inden dyret/dyrene tages i pleje. Det samlede antal af dyr i lejemålet må 
ikke overstige 3. 

Husdyr i pleje skal også være forsikret.

Følgende regler skal altid overholdes:

- Hunde skal altid føres i snor på afdelingens område.
- Dyrets/dyrenes efterladenskaber og adfærd må ikke være til gene for afdelingens 

øvrige beboere, med særlig tanke på lugt og støj.
- Dyrets/dyrenes velfærd skal i øvrigt altid iagttages.

HÆRVÆRK

Ved ødelæggelse eller hærværk begået af beboer, beboers husstand eller dennes gæster vil der 
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blive rejst erstatningskrav over for den erstatningsansvarlige.

Det er ikke tilladt at tegne eller male på afdelingens træ- og murværk eller på anden måde be-
skadige afdelingen eller dens haveanlæg.

INDEKLIMA

Luft ordentligt ud for at undgå fugtskader. Badning, madlavning, vask m.m. giver store mæng-
der fugtig luft. Lejligheden ventilerer ikke sig selv, men er tæt og velisoleret. Boligens 
ventilationskanaler må ikke tildækkes.

Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ens opvarmet ved 20 gra-
der, og der dagligt luftes ud 5-7 gange i 5-7 minutter. Luk ikke helt for varmen i rum, der ikke 
benyttes.

Anbring ikke skabe eller større møbler helt op mod en ydervæg. Luften skal kunne cirkulere 
bagom, ellers kan der komme fugtskader på væggen.

LEG OG BOLDSPIL

Det er ikke tilladt at sparke med bold mod husfacaderne eller på stierne.

Brug af luftdrevne våben som f.eks. luftpistoler og softguns er ikke tilladt.

MASKINER

El-boremaskiner og lignende støjende værktøj / haveredskaber må benyttes i tidsrummet:
mandag - fredag kl. 8.00 - 19.00
lørdag kl. 8.00 - 17.00
søn- og helligdage kl. 10.00 - 17.00
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MUSIK

Benyttelse af radio, fjernsyn, musikinstrumenter m.m. skal ske under hensyntagen til naboer-
ne.

I sene aftentimer bør der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned og lukke vinduer, således at 
øvrige beboeres ønske om nattero respekteres.

I særlige tilfælde skal man sikre sig, at naboerne er indforstået om evt. støj, eventuelt i form af 
en meddelelse til naboer og genboer om, at man holder fest. Dette varsle bør udsendes min. 2 
dage før arrangementet. 

PARABOLER

Paraboler må, efter tilladelse fra boligorganisationen, opstilles i haven i maximal højde på 180 
cm og må ikke monteres på murværket. De nærmer regler for opsættelse af paraboler findes i 
afdelingens råderetsreglement.

PARKERING OG MOTORKØRSEL

Parkering af personbiler og motorcykler må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser 
og i henhold til den enhver tid gældende skiltning.

Parkering på vendepladser er forbudt.

Last- og campingvogne samt uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i 
boligområdet medmindre man har fået en særlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen.

RÅDERET

Der findes et særligt råderetsreglement for din afdeling, som beskriver, hvilke særlige ting 
du må lave i og udenfor din bolig.
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SKADEDYR

Hvis man ser en rotte, skal det straks meddeles ejendomskontoret. Fodring af fugle fra jord 
frarådes, af hensyn til evt. rotterisiko.

TELT

Det er ikke tilladt at overnatte i telt på afdelingens fællesområde.

VANDFORBRUG

Vand er blevet meget dyrt. Kontakt omgående ejendomskontoret, hvis dit toilet begynder at 
løbe eller en vandhane ikke længere lukker tæt.


