
1          Husorden for AB Ingolf

HUSORDEN FOR A/B INGOLF

 

Forord
Som andelsboligforening er vi fælles. 
I fællesskab har vi også et individuelt ansvar for, at vores forening fungerer. 

Og for at fungere – ikke mindst fordi vi er mange i huset – er det naturligt og nødvendigt at have nogle fælles 
spilleregler. 

Der skal være plads til alle, og selvom vi alle er forskellige med individuelle behov, deler vi stadig vægge, 
trappeopgange og gård. Vi bor fx i en ældre bygning, hvor væggene er tynde, der generelt er meget lydt. Her 
er det af stor betydning, at man som nabo tænker over, hvordan ens gøren og laden kan påvirke andre. Et 
godt fælles liv gør det i det hele taget nødvendigt at appellere til tolerance og respekt beboerne imellem, og 
til overholdelse af den til enhver tid gældende husorden der følger af foreningens vedtægter (§13).

Husordenen indebærer generelt, at det ikke er tilladt at opføre sig på en måde, der er direkte til gene for 
andre beboere, jf. de nedenfor nævnte bestemmelser i husordenen. Dette gælder særligt, hvis en sådan 
opførsel antager karakter af chikane. 

Herudover gælder de enkelte punkter i husordenen, nævnt nedenfor, og husk: Husordenen er et led 
i bestræbelserne på at skabe at et godt fælles klima, god ro og orden beboerne imellem – og holde 
ejendommen og fællesarealerne i pæn stand, så vi i sidste ende også holder boligafgiften lavest mulig. Der 
skabes tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

 

Affald
Køkkenaffald og lignende må ikke smides i gården eller efterlades på køkken- og hovedtrappe eller 
anbringes noget andet sted end i de dertil indrettede affaldsposer eller containere. Gamle møbler og 
lignende kan dog placeres i midten af gården ved affaldspavillonen, hvorefter andelsboligforeningen påtager 
sig at fjerne det.

For at undgå at tiltrække skadedyr i gården skal køkkenaffald fordeles i de dertil indrettede containere, så 
lågene altid er lukkede. Kun når alle disse containere er fulde, kan det være nødvendigt at lade låget stå 
delvist åbent.

Skiltningen i affaldsrummene og på containerne skal altid følges, og der opfordres til at sortere affaldet mest 
muligt i henhold til Københavns Kommunes folder om affaldssortering.

Herudover er det altid beboernes pligt selv at bortskaffe andet affald, såsom byggeaffald, og her henvises 
til kommunens genbrugspladser og tidsplanen for miljøbussen til afskaffelse af farligt affald. Hvis der opstår 
tvivl om, hvilket affald de ansatte medarbejdere håndterer, så kontakt ejendomskontoret.

Glascontainerne må kun benyttes i dagtimerne fra kl. 07 til 20. På søndage dog mellem kl. 10 og 20.
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Altankasser
Har man potter og krukker eller altankasser hængende fra sin altan, skal disse være fastgjort forsvarligt. De 
skal fastgøres til vægge eller rækværk, så de ikke blæser ned ved kraftig blæst eller af tyngde. Det betyder, 
at almindelige bøjler, som altankasser ofte sidder i, ikke er tilstrækkelige; altankasserne skal i sig selv være 
fastgjorte.

Løse genstande som fx potteplanter, krukker, kasser eller askebægere må ikke stå oven på murværket, men 
skal være fastgjorte.

Altankasser, potter og krukker opsættes på andelshaverens eget ansvar og risiko.

Foreningen kan kræve adgang til altanen for at syne og godkende en forsvarlig fastgørelse. 
 

 Brændsel
Petroleum og andre brandbare væsker skal altid opbevares efter gældende brandvedtægter og må aldrig 
henstilles på ejendommens hoved- eller køkkentrappe. Bestyrelsens anvisninger skal følges.

 Fodring
Udlægning af foder og madrester til dyr er ikke tilladt.

 

Fyrværkeri
Fyrværkeri må ikke antændes noget sted på ejendommen.

 

Graffiti
Det er forbudt at tegne og male på ejendommens træ- og murværk eller på anden måde beskadige 
ejendommen eller dens inventar. Overtrædelse medfører erstatningspligt for udøveren. Konstateres graffiti 
eller anden beskadigelse, skal dette straks anmeldes til bestyrelsen.

 

Husdyr
Det er tilladt at holde husdyr, dog ikke hund. Husdyrene må ikke færdes på fællesarealerne og ikke genere 
naboer med hverken støj eller lugt. Førerhunde pga. handicap er ikke omfattet af reglerne. Her kan søges 
tilladelse hos bestyrelsen.

 

Kriminalprævention
Det er beboernes pligt at sørge for, at ejendommens gadedøre og porte samt cykelkældre lukkes og låses 
tillige med døre og vinduer i lejlighed og kælder. Sørg altid for at dørene smækker helt i.
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Musik
Afspilning af musik må ikke være til gene for de øvrige beboere. Ved afholdelse af fest bør beboeren advisere 
de øvrige beboere i god tid med et opslag i egen opgang og naboopgange, og afspilning af musik skal ske for 
lukkede vinduer. Ved henvendelse fra andre beboere om at skrue ned skal dette efterkommes.

 

Ordensregler for gården
Gården benyttes af alle ejendommens beboere og deres gæster. Gårdens brugere skal rydde op efter sig. 
Sæt venligst møblerne på plads efter brug, så de kan benyttes af andre beboere. Der gøres opmærksom på, 
at bænke og borde ikke er til brug for cykellapning, lege med sand eller bleskift, da de er ment til at beboere 
kan spise ved dem.

For at undgå uønskede gæster og passe på de legende børn i gården, skal porte og døre til alle tider holdes 
aflåst.

Legetøj skal efter legetids ophør placeres således at gangarealerne i gården er ryddet.

 Kørsel og parkering af cykler, knallerter, motorcykler etc. i gården er forbudt. Cykler skal parkeres i stativerne 
på gaden eller i cykelkældrene. Ladcykler må dog gerne parkeres i gården i de afmærkede områder til 
ladcykler. Beboere med invalidekøretøjer kan henvende sig til bestyrelsen, som vil anvise hvor i gården det må 
parkeres.

 

Barne- og klapvogne, som benyttes dagligt, skal placeres under halvtagene i gården. Barne- og klapvogne, 
der benyttes ugentligt eller mindre, skal placeres i de kælderrum, der er indrettet til barne- og klapvogne.

 Brug af radio, afspilning af musik og lignende i gården må ikke være til gene for de øvrige beboere. Gården må 
benyttes til hyggelige sammenkomster, dog ikke til større fester. Der skal være ro i gården efter kl. 21 – dog 
kl. 22 fredag og lørdag. Herefter må der kun føres dæmpet samtale, og børns leg skal ophøre (fx råb, løb og 
løbehjul). 

Selvom man opfatter sig som stille, så overvej, om det nu også er tilfældet, når fx klokken er 23, og man 
sidder og taler og griner i gården. Husk at tage hensyn til andre.

 Der må kun grilles ved foreningens grille. Omgå grill med omhu for din egen og andres sikkerhed. Grillen skal 
være under konstant opsyn, når den er tændt. Grillen må ikke stilles på borde eller stole eller i nærheden af 
andet brandbart.

 Rygning i gården er tilladt – under hensyntagen til øvrige beboere i gården og åbne vinduer. Cigaretskodder 
skal efterlades i de askebægre, der forefindes i gården, og må under ingen omstændigheder smides på 
jorden, i sandkasser, i blomsterbedene ud mod gaden eller kloakken, da det er med til at stoppe afløbene.
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Opvarmning
Beboeren skal sørge for en minimumstemperatur på 16 grader celsius i boligen. 
I vintertiden må ventilerne aldrig være lukkede helt til.

 

Postkasser
Navneskilte til postkasser bestilles via Ejendomskontoret. 
Det er ikke tilladt at smide uønskede reklamer og aviser i opgangene.

 Rengøring
Rengøring under ombygning og renovering
Uanset om andelshaver selv udfører ombygning eller renovering af sin lejlighed eller lader dette ske ved 
hjælp af håndværkere, er det andelshaverens ansvar, at både for- og bagtrapper altid rengøres, hvis fx 
rester fra byggeaffald, malingrester eller byggestøv efterlades på trapper og afsatser. Oprydning, fejning og 
trappevask skal om nødvendigt ske dagligt, således de berørte trapper altid fremstår rene.
Det er ikke tilladt at have lejlighedens døre til opgangene stående åbne, når der i lejligheden pågår støvende 
eller larmende arbejde.

Rengøring i almindelighed
Har man været årsag til, at for- eller bagtrapper ikke er rene, fx når juletræets nåle ligger på trapperne efter 
op- eller nedbæring, har man ansvar for at rengøre trapper ved vask eller fejning.

 Støj
Der opfordres til, at brug af vaskemaskiner, støvsugere og andre støjende husholdningsapparater 
begrænses til at finde sted mellem kl. 07 og 20 på hverdage. På lørdage samt søn- og helligdage dog mellem 
kl. 09 og 20.

Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj (både elektrisk og manuelt) er tilladt mellem kl. 07 og 20 
på hverdage og i weekender mellem kl. 09 og 20.

Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres således, at de ikke er til gene for ejendommen 
eller dens beboere. 

Alle beboere skal tage hensyn til hinanden.
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Trappeopgange
Det er ikke tilladt at ryge i opgangene eller at smide cigaretskodder ud ad vinduerne. Rygning bør foregå så 
langt fra opgangsdørene, at røg ikke trækker ind i opgangene. Samtidig skal alle opgangsdøre til både for- og 
bagtrapper altid holdes lukket.

Alle for- og bagtrapper er flugtveje. Gangene henover loftet, som forbinder flere bagtrapper, kan også 
være flugtveje i tilfælde af fx brand. Derfor er det strengt forbudt at henstille eller opbevare effekter 
i opgangene – både under trappen ved postkasserne, på trapperne og på afsatserne – og udenfor 
depotrummene på loftet. Det gælder fx cykler, barnevogne, sko, blomster, affald, opbevaring og tørring af tøj. 
Det er heller ikke tilladt at montere ophæng på ydersiden af lejlighedsdøre til fx koste, tørrestativer eller sko, 
da dette er at opfatte som opbevaring. Henstillede effekter kan blive fjernet af foreningen. Der kan søges 
om dispensation til eventuel rollator.

Børn må ikke lege på trapperne i opgangene.

 

Udluftning og tørring
Udluftning af køkken i forbindelse med fx madlavning ud til trappeopgang er ikke tilladt. Beboeren bør daglig 
foretage effektiv udluftning, således at fugtdannelse på træværk, tapet og lignende undgås. Af samme 
grund anbefales det, at man aldrig tørrer tøj indendørs. Bestyrelsen henviser til vedligeholdelsesplanen.

 

Vaskeri
Ejendommens beboere har adgang til ejendommens vaskeri i henhold til gældende regler i vaskeriet.

 

Vinduer
I regn, sne, frost og stormvejr skal alle vinduer i loft, trappe og kælderrum holdes lukkede. 
Har man åbnet et vindue i løbet af dagen, skal man sørge for selv at lukke det senere.
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Overtrædelse af husordnen
Såfremt man som andelshaver eller lejer oplever problemer med andres adfærd i forhold til overholdelse af 
husordenen, bør man i første omgang søge problemet løst i fordragelighed med den eller de pågældende. 
Det er vigtigt at understrege, at såfremt det ikke er muligt for en andelshaver eller lejer at finde en 
”løsning” ved dialog med anden andelshaver/andre andelshavere eller lejer/lejere, så er det på ingen måde 
acceptabelt følgende at ”gøre gengæld” med en tilsvarende eller anden chikanøs adfærd overfor den eller de 
pågældende, man umiddelbart har et problem med.

Det er heller ikke tilladt, hverken ved opslag, omdelte breve eller mundtlige henvendelser, overfor andre
beboere eller andelshavere at fremsætte beskyldninger om andre beboeres eller andelshaveres forhold, der 
ikke kan dokumenteres.

I stedet skal man henvende sig på skrift til bestyrelsen, hvis man oplever, at et oplevet problem ikke kan 
bilægges i almindelig fordragelighed, parterne imellem. Den skriftlige henvendelse skal indeholde oplysninger 
om overtrædelsens art og tidspunkt. Bestyrelsen vil herefter behandle sagen. Bestyrelsen kan indstille 
til påklagede at ændre adfærd, såfremt bestyrelsen er enig i klagers påstand. Den beboer, der har klaget 
over overtrædelsen, må være indstillet på at afgive vidneforklaring, hvis sagen har en karakter, så det bliver 
nødvendigt at foretage myndighedsanmeldelse eller indbringe den for retten.

Det understreges, at ved gentagne alvorlige overtrædelser af husordenen, og især ved adfærd karakteriseret 
som værende til direkte gene for andre beboere eller ved grov chikanøs adfærd i øvrigt, kan bestyrelsen 
betragte overtrædelsen af husorden som en overtrædelse af §23, stk. 1 litra 3 i vedtægter og følgende 
beslutte at ekskludere den pågældende andelshaver eller opsige lejer.

Det gøres i øvrigt her opmærksom på, at andelshavere/lejere også er ansvarlige for husstandsmedlemmers 
adfærd, herunder mindreårige husstandsmedlemmers adfærd. 

Anonyme henvendelser bliver ikke behandlet.

Vedtaget på A/B Ingolfs generalforsamling d. 23. april 2019.


