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Den enkelte beboer er ansvarlig for at husordenen bliver overholdt, også af børn og evt.
gæster. Overtrædelse af husordenen kan medføre opsigelse af lejemålet, ifølge lejeloven.

Sikring af ro. Det er i samtlige beboeres interesse, at der fra kl. 2300 ( familiefester
og lign. undtaget.) er ro i ejendommen. Fra dette tidspunkt, skal støjende adfærd dæmpes,
så det ikke er til gene for andre beboere.

Orden. Trappeopgange renholdes af AAB, trapperne vaskes 1 gang hver anden uge.
På trapper og gange, må ikke henstilles effekter af nogen art.

Vaskekældre. Beboerne har pligt til nøje at følge maskinernes vejledning, og er
erstatningspligtig såfremt der ved uagtsomhed, beskadiges maskiner eller inventar.
Personer under 16 år må ikke benytte maskiner eller inventar.
Vaske – strygerum inkl. Maskiner og inventar skal rengøres efter brug.
Tørt tøj skal fjernes hurtigst mulig, for at gøre plads.
Uregelmæssigheder ved maskinerne meddeles til varmemesteren. (På hverdage.)

Husdyr. Der må holdes en hund og en kat pr. lejemål. Når man anskaffer en hund eller
en kat skal der tegnes en tillægskontrakt på det enkelte dyr. Husk at få en
forhåndsgodkendelse fra kontoret på de enkelte hunde, inden at i køber dem, så hundene
lever op til de krav, som der måtte være gældende på anskaffelsestidspunktet.
De vilde fugle må gerne fodres, når det sker på foderbræt på altanen.
Henkastet brød i gården kan samle rotter, og er derfor ikke tilladt.

Affald. Affald skal sorteres efter kommunens regler og afleveres i de nedgravede
containere imellem blok 1 og blok 2. Her sorteres i restaffald, madaffald, papir og
kartonaffald, emballage. Herudover er der et rum til batterier.
Administrationen har på et tidspunkt vedtaget, at affaldsrummet i bygningen skal bruges til
ting, som kan genbruges. De enkelte lejere er i princippet selv forpligtet til at bortskaffe
storskrald. Hvis man ikke har andre muligheder, er det dog mere hensigtsmæssigt, at
storskraldet stilles i genbrugsrummet, end at det bare stilles på fælles arealer!

Glasforsikring. Der er tegnet kollektiv glasforsikring. Sker der uheld skal beboeren
blot anmelde skaden til inspektøren eller varmemesteren.

Antenne – flag. Det er ikke tilladt at opsætte en antenne eller en parabol på hus
eller altan, uden skriftlig tilladelse fra boligforeningen. Det er en forudsætning for
tilladelsen, at man følger boligforeningens krav til, hvordan en antenne og en parabol skal
monteres.
Har du ønske om at flaget skal hejses på fødselsdage el. lign. mærkedage, så kontakt
Vedtaget på afdelingens beboermøder.
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afdelingsbestyrelsen.

Altaner.

Altankasser skal placeres indvendig på altanen.
Luftning af dyner og tæpper, samt tøjtørring på altanerne, skal ske inde på altanen således
at det ikke er synlig udefra.

Husk. Det der kræves af dig, og du kan kræve af andre, er almindelig hensyntagen og
lidt tolerance, så vil ” Vesterbo ” også i fremtiden være et godt sted at bo.

Vedtaget på afdelingens beboermøder.

