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1. Overholdelse  

1.1 Husordenen skal overholdes af ejerlejlighedsejeren, dennes husstand, lejere og de personer som 

ejerlejlighedsejeren eller lejeren giver adgang til ejendommen, herunder gæster, håndværkere mv. 

(i det følgende under et kaldet ”Beboeren”). Hovedprincipperne i foreningens husorden er at 

Beboeren udviser sund fornuft, hensyn over for andre og foreningens ejendom. Det betyder blandt 

andet, at nedenstående skal overholdes.  

 

1.2 Hvis Beboeren væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til denne husorden, herunder 

ved gentagne grove krænkelser eller hensynsløs adfærd over for de øvrige beboere, kan dette 

medføre eksklusion fra ejerforeningen efter lovgivningens regler herom.  

 

2. Affald  

2.1 Al dagrenovation håndteres via nedgravet affaldscontainer. Det er ikke tilladt at henstille eller 

henkaste affald på foreningens fællesareal ud over på de områder, der er indrettet til det. 

Foreningens, renovationsfirmaets og Aalborg Kommunes anvisninger skal følges.  

 

2.2 Fjerner Beboeren ikke affald, herunder byggeaffald, der er blevet anbragt i strid med husordenen, 

vil affaldet blive bortkørt på Beboerens regning. Der kan ud over disse husordensbestemmelser 

være truffet særlige aftaler med erhvervsejerlejlighedsejeren som supplement til denne husorden 

eller hel- eller delvis erstatning heraf.  

 

3. Ventilationsanlæg  

3.1 Der er opsat decentrale ventilationsanlæg. Driftsmanual udleveres til Beboeren på 

overtagelsesdagen. Beboeren er forpligtet til nøje at følge de deri givne anbefalinger og forskrifter 

til anlæggets løbende drift, vedligeholdelse og fornyelse, som påhviler Beboeren. Det samme 

gælder leverandørens eventuelle supplerende opdateringer.  

 

4. Altaner / private tagterrasser  

4.1 Altaner og private tagterrasser må ikke anvendes til opmagasinering af for eksempel affald, 

flyttekasser eller hårde hvidevarer.  

 

4.2 Tørrestativer, hvor stativets højde ikke overstiger altankanten, må benyttes på altaner.  

 

4.3 Det er ikke tilladt at ryste tæpper fra altanen/tagterrassen. Der må ikke opsættes altankasser.  

 

4.4 Der må ikke monteres genstande på ejendommens ydermur/ facader/altaner eller tagterrasser 

uden bestyrelsens forudgående accept. Alle former for afskærmning eller afdækning af 

altaner/tagterrasser er forbudt.  

 

4.5 Det er ikke tilladt at opsætte markiser.  
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5. Parkering 

5.1 Der må ikke parkeres på ejendommen. Der henvises til underjordisk parkeringsanlæg og reglerne 

for brug heraf samt de i området anlagte parkeringshuse. 

 

6. Cykler 

6.1 Cykler (max. 2 pr. ejerlejlighed) skal parkeres i de stativer og rum, som er indrettet til formålet.  

 

6.2 Ejerforeningens bestyrelse er berettiget til at fjerne cykler, der henstår ubenyttet. Inden da skal 

bestyrelsen have opsat opslag i ejendommen og givet beboerne et passende varsel. Foreningens 

bestyrelse er tillige berettiget til at fjerne cykler, der står uden for de dertil indrettede 

stativer/rum.  

 

7. Antenner mv. 

7.1 Det er ikke tilladt at opsætte paraboler, antenner, skilte og andet udstyr på ejendommen eller 

ejendommens fællesarealer, medmindre bestyrelsen har givet tilladelse hertil.  

 

8. Trappeopgange og elevatorer 

8.1 Ejendommens trapper, reposer og øvrige fællesarealer må ikke anvendes til henstilling og 

opmagasinering, herunder af planter, reoler, flasker, cykler, barnevogne, klapvogne, legetøj, sko, 

støvler, affaldsposer mv. Ejendommens elevatorer er alene til persontransport, og dørene må ikke 

blokeres. Beboeren har ansvaret for og skal påse, at elevatorer, trappeopgang m.v. ikke beskadiges 

i forbindelse med flytninger og lignende.  

 

9. Fællesfaciliteter m.v.  

9.1 Der er til ejerforeningen knyttet en gæstebolig, som mod betaling kan benyttes af beboerne i 

ejendommen til brug for overnattende gæster. Gæsteboligen må ikke anvendes til andre formål, 

for eksempel må gæsteboligen ikke benyttes som festlokale eller lignende. 

 

9.2 Ejerforeningen råder over kanthusene, som er opført som en del af ejendommen. Kanthusene 

rummer køkken, depot, spiseområde, toiletter og en salon, der kan benyttes af beboerne. Kant-

husene og de deri værende faciliteter må ikke benyttes som festlokale eller lignende. 

 

9.3 Det påhviler bestyrelsen at udarbejde og ajourføre regelsæt for beboernes benyttelse af 

gæstebolig og kanthus, herunder fastsætte regler for betaling af faciliteterne samt for rengøring 

efter brug af disse. Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte en eller flere arbejdsgrupper, som 

pålægges det daglige ansvar for drift m.v. af henholdsvis gæstebolig og kanthus. 

 

9.4 Det påhviler bestyrelsen at udarbejde og ajourføre informationsmateriale indeholdende minimum 

foreningens vedtægter og regler, vedtaget af foreningens organer, fællesforsikringer, seneste 

regnskab og budget og de faste udvalgskommissorier.  

 

10. Brandbare væsker  

10.1 Brandbare væsker må ifølge gældende lov ikke opbevares i kælderrum.  
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11. Husdyr 

11.1 Ved husdyr forstås i denne sammenhæng hund, kat, hamster, marsvin, kanin, fugl og fisk. Såfremt 

der ønskes andre dyr eller mere end et dyr pr. lejlighed, kræves bestyrelsens skriftlige accept.  

 

11.2 Såfremt husdyret er til væsentlig gene for de øvrige beboere i ejendommen, for eksempel som 

følge af støj, lugtgener eller aggressiv adfærd, er bestyrelsen berettiget til at pålægge medlemmet 

at fjerne husdyret fra ejendommen/ejerlejligheden. Samtlige omkostninger forbundet hermed – 

herunder til eventuel advokat og fogedbistand – afholdes af det pågældende medlem. Bestyrelsens 

afgørelse i henhold til denne bestemmelse kan ikke indbringes for generalforsamlingen. 

  

11.3 Husdyret skal holdes i snor, når det er på ejendommens fællesarealer. Efterladenskaber skal straks 

fjernes.  

 

12. Skadedyr  

12.1 Hvis Beboeren opdager skadedyr, som for eksempel væggelus, mus, rotter og kakerlakker, på 

foreningens område, skal Beboeren straks meddele dette til bestyrelsen.  

 

12.2 Det er ikke tilladt at fodre fugle, katte og andre smådyr på foreningens område. Er Beboeren årsag 

til, at der er skadedyr på foreningens område, kan bestyrelsen lade skadedyrsbekæmpelsen ske på 

Beboerens regning.  

 

13. Skader på ejendommen/vedligehold  

13.1 Hvis der sker skader på ejendommen, vil foreningens bestyrelse ved opslag orientere om, hvor 

Beboeren skal henvende sig.  

 

13.2 Beboeren må ikke uden bestyrelsens godkendelse rekvirere håndværkere på foreningens regning. 

Sker det, kan bestyrelsen afvise at betale regningen medmindre, der er tale om akutte situationer, 

hvor det ikke er muligt at få fat i bestyrelsen. Forsætlige skader eller skader som udspringer af 

groft uagtsom adfærd mod ejendommen og fællesarealer, skal erstattes af den beboer, der 

forvolder skaden eller hvis gæster/lejere/håndværkere m.v. forvolder skaden.  

 

13.3 Der henvises i øvrigt til foreningens vedtægter om vedligeholdelse og forandringer i boligen.  

 

14. Støj, røg og brandfare  

14.1 Beboeren har pligt til at begrænse lugt- og støjgener i ejendommen mest muligt. Brug af tv, radio, 

musikanlæg, musikinstrumenter, maskiner mv. skal ske under hensyntagen til naboerne. Om 

nødvendigt skal vinduerne holdes lukket.  

 

14.2 Støjende adfærd, høj musik mv. må ikke finde sted mellem kl. 22.00 og kl. 08.00 på hverdage og 

mellem kl. 00.00 og kl. 09.00 i weekender og på helligdage. Dette kan i rimeligt omfang fraviges 

ved fester, hvis Beboeren har varslet det senest tre døgn inden ved opslag i egen opgang og 

berørte tilstødende opgange.  
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14.3 Boremaskiner, slibemaskiner og andet støjende værktøj må ikke bruges mellem kl. 20.00 og kl. 

08.00 på hverdage og mellem kl. 19.00 og kl. 10.00 i weekender og på helligdage. Beboeren skal 

varsle gulvslibning og vedligeholdelsesarbejder, der medfører gener for naboer, med opslag i egen 

opgang og berørte tilstødende opgange senest tre døgn før. Professionel musikudøvelse må kun 

finde sted med accept fra berørte naboer og efter bestyrelsens godkendelse. Støjklager skal 

respekteres første gang.  

 

14.4 Tobaksrygning i opgange og på indendørs fællesarealer er forbudt. Det er tilladt at grille på altaner 

med gas- og el-grill under hensyntagen til naboer. Brug af gasvarmere og åben ild, for eksempel bål 

og fakler er ikke tilladt.  

 

15. Skiltning 

15.1 Beboerne må ikke selv opsætte skiltning, idet det alene er ejerforeningens bestyrelse, der sikrer 

opsætning af skilte på postkasser, i opgange og på døre til lejligheder. Såfremt skilte skal ændres, 

skal dette ske ved at rette henvendelse til ejerforeningens bestyrelse.  

 

15.2 For så vidt angår skiltning på facader eller lignende med tilknytning til erhvervsejerlejlighederne 

kan der være truffet særlige aftaler som supplerer og / eller erstatter bestemmelserne i denne 

husorden.  

 

16. Fyrværkeri  

16.1 Fyrværkeri må ikke antændes noget sted på ejendommen. 

 

17. Klager 

17.1 Den beboer, der vil klage over en anden beboer, bør først tale med vedkommende om, hvad der 

opleves, og hvordan det generer. Det er bestyrelsen, der behandler klager over beboere, der ikke 

overholder husordenen.  

 

17.2 Bestyrelsen vil ved behandling af klager rette henvendelse til den, der ejer ejerlejligheden, da 

ejeren samtidig har ansvaret for dennes husstand, lejere og de personer, der er på besøg.  

 

-o0o- 

 

Denne husorden er vedtaget på stiftende generalforsamling den _______ 2021. 

 

 

 

_________________________________ 

Per Severinsen, formand for bestyrelsen 

 


