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HUSORDEN 

af 15. maj 2013 

For at beskytte såvel beboere som bebyggelse, for at holde vedligeholdelsesom-
kostningerne så lave som muligt og i håb om at sikre tryghed og tilfredshed, har be-
boerne i Torbenhuse i overensstemmelse med vedtægterne for RKE vedtaget føl-
gende ordensreglement:

§ 1 

Hensynsfuldhed bør udvises. Uoverensstemmelser, klager over støj m.v. bør så
vidt muligt ordnes i mindelighed de enkelte beboere imellem,  god skik og orden
skal iagttages. Lejelovens bestemmelser om adgang til det lejede, vedligeholdelse
osv. må ufortøvet efterleves og reglerne i denne husorden respekteres. Rimelige
påbud fra ejendomsfunktionærer, afdelingsbestyrelse eller administration må
følges.

§ 2

Såvel børn som voksne bør hver især gøre deres til at skåne og værne om be-
plantningen, de kollektive anlæg, bebyggelsen i det hele taget. Man må rydde
op efter sig, hærværk må straks søges stoppet, og skader og uorden af enhver art
må hurtigst muligt meldes, således også tagutætheder og indslag af regn eller sne.

§ 3

Skilte og reklamer må kun anbringes efter administrationens skriftlige tilla-
delse. Opsatte navneskilte ud over de af ejendommen sædvanligvis brugte må fjer-
nes og døren reetableres ved eventuel senere fraflytning.

§ 4

Beboerne må selv sørge for rengøringen af deres måtter, men bortset fra disse
bør af færdsels- og brandsikkerhedsgrunde principielt intet henstilles på



trappen. Så længe berettigede klager ikke indløber, ses der stort på et par sko
f.eks. helt inde i det inderste hjørne, men af hensyn til trappevasken må der under
alle omstændigheder være ryddet, når den foregår (Hvornår, kan fås oplyst hos e-
jendomsfunktionæren). Træsko og lign. støjende fodtøj bør man undgå at be-
nytte på trappen, specielt når natteroen kræver det, altså også sen aften og tidlig
morgen.

§ 5

Aftapningshaner skal holdes tætte og støjfri, i WC-kummen må ikke kastes ble-
er, vat eller andre ting, som kan tilstoppe afløbet, og vandet må ikke løbe. Af hen-
syn til natteroen bør der ikke bades mellem kl. 24 og kl. 6 morgen.

§ 6

Maskiner, der forstyrrer radio- eller TV-signaler, må ikke benyttes. Symaski-
ner og lignende maskiner, der kan medføre støjgener for naboerne, skal anbringes
på et underlag, der dæmper støjen mest muligt. Særligt støjende værktøj må ved
vedligeholdelse af lejlighed og fast inventar benyttes i normal arbejdstid, og
ellers kun såfremt naboerne er indforstået. Slagboremaskiner må benyttes ved op-
hængning af billeder, gardiner o.l. på hverdage indtil kl. 19.

§ 7

Musik af enhver art og støjende adfærd i øvrigt, må ikke foregå på fællesarea-
lerne.  Dette er hovedreglen, men en svag transistorradio hos en solbader eller
dæmpet musik ved bålpladsen før kl. 21 tillades dog under forudsætning af, at an-
dre beboere ikke generes, og at en beboers anmodning om at dæmpe eller slukke
straks følges. I særlige tilfælde kan afdelingsbestyrelsen give tilladelse til musik,
f. eks. ved Torbenhuses officielle arrangementer.
I lejlighederne må radio, fjernsyn, grammofon, båndoptager og musikinstru-
menter benyttes med fornøden hensyntagen til naboerne, i hvilken forbindel-
se, man må være opmærksom på at skrue ned for bassen, da etageadskillelserne
i bebyggelsen er særligt gennemgangsvenlige for de lavfrekvente toner. I de sene
aftentimer skal man vise særligt hensyn.  I særlige tilfælde bør man sikre sig, at
naboerne er indforstået med støj efter kl. 22.

§ 8

Bankning af tæpper m.v. må af hensyn til de andre beboere ikke ske fra lejlig-
hederne. Der henvises til stativerne.



§ 9

Altanerne skal holdes rene for at undgå, at tilstopning af afløb forårsager
vandskade.  Udluftning af sengetøj skal være kortvarig og på altanerne skal
det holdes »indenbords«.  Tørring af tøj på altanerne, må kun foregå på mindre
flytbart tørrestativ og lign.

§ 10

Altankasser med blomster må anbringes, når ejendommens specialfremstille-
de altankasseophæng benyttes, men man må sørge for, at jord ikke kan tilsmudse
facaden (regn i forbindelse med ringe tilplantning).

§ 11

Antenner må ikke opsættes uden for lejligheden uden skriftlig tilladelse fra
administrationen efter forelæggelse for afdelingsbestyrelsen. Der er
fællesantenneanlæg i bebyggelsen, og foreskrevne kabler og stik skal benyttes.

§ 12

Lejeren skal selv sørge for, at vinduerne i lejligheden samt det tilhørende kæl-
derrum er forsynet med hele ruder. ( I praksis henvender man sig på ejendoms-
kontoret, som normalt vil sørge for rudeudskiftning, hvis man er uden skyld, og ens
personlige forsikring ikke dækker). Kælderrummet skal holdes aflåset, vinduet
lukket.

§ 13

Man må under ingen omstændigheder fodre større fugle - specielt måger eller
duer - eller udlægge foder!
Derimod er man velkommen til at fodre vore småfugle med findelt foder, små
brødkrummer, fra hånden.

§ 14

Leg, boldspil og andre fritidsaktiviteter på fællesarealerne, må hverken af
børn eller voksne udøves, så det frembyder fare, er væsentligt generende for
andre eller medfører beskadigelse af ejendommen og dens anlæg.  Leg i kæl-
der- og på trappegang er ikke tilladt og man må ikke tegne eller male på mure eller
træværk.



§ 15

Cykling og knallertkørsel på gangstier og græsplæne er forbudt.

§ 16

Affald. Beboerne bliver gjort bekendt med de til enhver tid gældende regler
for affaldshåndtering, som desuden kan fås oplyst på ejendomskontoret. Disse
regler for beboernes bortskaffelse af køkkenaffald, storskrald m. v. må nøje følges.
Brud på reglerne betragtes med alvor.

 
§ 17

Barnevogne, cykler og knallerter, legeredskaber m.v. må ikke henstilles, såle-
des at de kan være til gene for andre, normalt bør de til formålet indrettede plad-
ser og rum benyttes.

§ 18

Parkering af biler og mortorcykler henvises til parkeringspladserne, som er
etableret med henblik på almindelige personbiler og motorcykler. HiAce typer
o. l. accepteres, men lastbiler, større vare- eller kassevogne i øvrigt, camping-
vogne, trailere samt uindregistrerede køretøjer og andet må ikke parkeres på
ejendommens område. I særlige tilfælde kan ejendomskontoret i overensstemmel-
se med afdelingsbestyrelsen give dispensation, eksempelvis til ejendommens hånd-
værkere.
Afdelingsbestyrelsen kan præcisere disse regler med en decideret vægtgrænse
og/eller fysiske mål, men opmærksomheden henledes i øvrigt på § 23.
Afdelingsbestyrelsen kan foranledige indgået aftale med et P-kontrolfirma, så over-
trædelse af P-forbud medfører bøde.

§ 19

Reglerne for benyttelse af vaskerianlæg, tørrerum etc. kan man få oplyst hos
ejendomsfunktionæren, og de må nøje følges. Eventuelle brugsanvisninger og
påbud ved skiltning skal ligeledes følges, og nøgler, som skal afleveres, må afleve-
res til tiden.

§ 20

Vinduer på fællesarealer skal bortset fra nødvendig udluftning holdes lukke-
de, døre med dørpumpe normalt ligeledes holdes lukkede, og døre med smæklås
holdes låset.



§ 21

Rygning i trappeopgange og kældergange er ikke tilladt.

§ 22

Medmindre særlige forhold gør sig gældende, skal henvendelse til ejendoms-
funktionæren ske i hans kontortid! Ved længere tids fravær fra boligen bør han
underrettes.

§ 23

Reglerne i dette reglement bør ændres af beboerne efter de sædvanlige vedtægts-
mæssige retningslinier, såfremt de viser sig ude af trit med udviklingen. Eventuel
tvivl eller eventuelle fortolkningsproblemer i anledning af reglerne afgøres af afde-
lingsbestyrelsen under ansvar over for beboerdemokratiet.

§ 24

Hunde er strengt forbudt.  Det er ligeledes forbudt at holde slanger, fugleed-
derkopper og farlige krybdyr.  Kat (eller katte) er tilladt, såfremt den er neutrali-
seret, når den er kønsmoden.  Hvis administrationen forlanger det, skal neutralise-
ringsattest forevises.  Katten må ikke løbe frit på ejendommens område eller på no-
gen måde være til gene for ejendommen eller dens beboere.  Katten skal registre-
res.  Ansøgningsskema fås på Ejendomskontoret.
Hunde er strengt forbudt, og principielt er det altså heller ikke tilladt til at have en
hund på besøg. Sker det yderst sjældent, er hunden ikke i lejemålet i flere døgn,
og modtager ejendommen ingen klager, vil ejendommen normalt dog ikke gribe
ind. Under ingen omstændigheder må den luftes på området.

Sidst revideret, vedtaget af beboerne på afdelingsmødet den15. maj, 2013


