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En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller min-
dre afhængige af hinanden – og fælles om mange ting.
 
For at skabe et godt beboermiljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til deres 
naboer, og at alle passer på afdelingens fælles ting, svalegange, grønne områder osv.

Udgifter til at vedligeholde afdelingen – og dermed huslejen – kan holdes nede, hvis alle 
hjælper med at holde bebyggelsen og de grønne områder i pæn stand. 

Som beboer er det dit ansvar, at hele husstanden, logerende, gæster og andre, der kom-
mer hos dig, overholder husordenen.

Vær opmærksom på, at overtrædelse af husordenen i værste fald kan føre til opsigelse af 
lejemålet.

Gem husordenen
Det er vigtigt, at du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af leje-
kontrakten, denne husorden, vedligeholdelsesreglementet samt Boligforeningen 3B’s ved-
tægter.

Ændring af husorden
Denne husorden kan kun ændres på det årlige afdelingsmøde eller ved en urafstemning. 
Hvis du ønsker at ændre husordenen, skal du derfor stille forslag om det til afdelingsmødet 
inden for fristen for indkomne forslag.
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Affald 
Det er IKKE 3B’s an-
svar, men alene beboer-
nes ansvar, at sørge for at 
vedligeholde skralderum, 
herved menes der, at de er 
pæne og ryddede, samt at 
affald er sorteret korrekt.
•  Køkkenaffald skal være 

omhyggeligt pakket ind, 
helst i affaldspose. Posen skal være luk-
ket, før du smider den i affaldscontaine-
ren.

•  Flasker og andet glas lægges i flaskecon-
taineren.

•  Aviser og ugeblade lægges i papirbehol-
deren.

• Plastaffald skal i plastcontaineren.
•  Pap (f.eks. papkasser) skal slås sammen 

og puttes i papcontaineren. Papcontaine-
ren må ikke overfyldes, såfremt papcon-
taineren er fyldt kan man bundte sit pap 
og ligge det i storskraldsrummet.

•  Skarpe eller spidse genstande skal pak-
kes forsvarligt ind, så de ikke er til fare for 
renovationsfolkene.

•  Storskrald (fjernsyn, møbler og lignende) 
skal anbringes i storskraldsrummene, i 
container til storskrald eller nærmeste 
genbrugsstation.

•  Haveaffald er beboerne selv ansvarlige 
for at køre på genbrugspladsen.

• Batterier skal i battericontainer.
•  Farligt affald, som malerrester, kemikali-

er osv., skal afleveres på nærmeste gen-
brugsstation.

Nærmeste genbrugsstation er Hørgården 
nærgenbrugsstation på Brydes Alle 60A 
- åben onsdag og fredag kl.12-18 
og søndag kl.10-16. 
Se mere på www.a-r-c.dk

Altaner m.v.
Du må gerne sætte indvendige altankasser 
op, men de skal være fastspændt med der-
til egnede beslag. Det er tilladt at tørre tøj 
på et lavt tørrestativ, ikke højere end alta-
nens rækværk. Tæpper må ikke rystes ud-
over altanen. Det er tilladt at grille på alta-
nerne, se mere i punktet Grill. Anskaffelse 
af altanafskærmning skal gå igennem be-
styrelsen.

Antenner/paraboler
Ønsker du at opsætte udendørs antenne 
eller parabol, skal du først have en skriftlig 
godkendelse fra boligforening

Arbejdsgrupper/Fælles arbejdsdage
Inden årets udgang skal der for det kom-
mende år ske udmelding af fælles arbejds-
dage, som offentliggøres på afdelingens 
hjemmeside.

Afdelingsbestyrelsen er hovedansvarlig for 
udmeldingen som sker i samarbejde med 
arbejdsgrupperne. 14 dage før en arbejds-
dag udarbejdes en arbejdsplan over, hvad 
der skal udføres af arbejdsopgaver den på-
gældende arbejdsdag og offentliggøres på 
afdelingens hjemmeside. Afdelingsbesty-
relsen er ansvarlig for registrering af delta-
gende beboere.

Hvis en beboer ikke uden gyldig accept fra 
afdelingsbestyrelsen udebliver på en fæl-
les arbejdsdag, vil det være overtrædelse 
af lejekontraktens BILAG 1 § 10. Beboer, 
som er forhindret i at deltage, skal senest 
1 uge før den pågældende arbejdsdag sen-
de en mail til afdelingsbestyrelsens mailad-
resse med begrundelse af fraværet og er 
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gyldig, når afdelingsbestyrelsen har givet 
sin skriftlig accept, hvor gældende beboer 
vil blive pålagt en arbejdsopgave. Udfø-
res denne opgave ikke af beboeren, vil der 
blive sendt en påmindelse 2 gange med 1 
uges mellemrum. Er arbejdsopgaven ikke 
udført efter de 2 påmindelser, udføres op-
gaven enten af en af de nedsatte arbejds-
grupper eller af et firma, og udgiften pålæg-
ges beboeren. Bliver udgiften ikke betalt, er 
det en overtrædelse af lejekontraktens BI-
LAG 1 § 10.
Ved manglende deltagelse uden gyldigt fra-
vær eller manglede betaling for udførelse 
af arbejdsopgaven, vil sagen blive over-
bragt til 3B med henblik på en retsfølge.

Bad og toilet
For at undgå tilstopning af afløbsrør bør du 
være varsom med, hvad du skyller ud gen-
nem vask og toilet. Bleer, vat, avispapir og 
lignende må aldrig kastes i toiletkummen. 

Vand er en dyr resurse, så kontakt omgå-
ende vvs-gruppen eller en vvs-installatør, 
hvis dit toilet begynder at løbe, eller hvis en 
vandhane ikke længere lukker tæt.
Se vedligeholdelsesreglementet for yderli-
gere informationer.

Cykler m.v.
Cykler, cykelanhængere, 
barnevogne m.m., skal stilles 
i de rum eller stativer, der er 
indrettet til det. Cykel- og knal-
lertkørsel skal foregå uden for 
bebyggelsens område.

Fest 
Fester skal varsles til de nærmeste naboer 
i god tid. Man skal vise hensyn til de andre 

beboere, reglerne for musik og støj skal 
overholdes.

Fodring 
Det er ikke tilladt at lægge frø eller andet fo-
der ud til fugle eller andre dyr på udearea-
lerne. Det giver problemer med rotter.

Forsikring
Før du tegner en glasforsikring eller an-
dre lignende forsikringer, bør du spørge af-
delingsbestyrelsen eller 3B, om der er en 
kollektiv forsikring, eller om du på anden 
måde er dækket ind. Almindeligvis dækker 
ejendomsforsikringen bygningsdelene ved 
brand, brandskade, vandskade, indbrud og 
forsøg på indbrud – men forsikringen dæk-
ker ikke lejerens indbo. Heller ikke, hvis det 
bliver beskadiget som følge af rør- eller ra-
diatorsprængninger. Du bør derfor tegne 
en husstands- eller familieforsikring, der 
dækker dit indbo, hvis uheldet er ude.

Franske altaner 
Det er ikke tilladt at hænge noget på glas-
set til den franske altan (glas-afskærm-
ningen).

Fremleje
Ønsker du at fremleje din lejlighed eller de-

le af den, skal du søge oplysninger på 
3B’s hjemmeside. Hvis du fremlejer 
din lejlighed uden tilladelse, vil det 
blive betragtet som kontraktbrud, 
der giver ret til at ophæve dit le-

jemål.

Grill 
Det er tilladt at grille på altanerne, man 
skal dog udvise hensyn til de andre bebo-



6

ere med røg, os etc. Grillen må ikke stilles 
direkte på træværket, det samme er gæl-
dende for grillstartere. Engangsgrille er ikke 
tilladt på bebyggelsens område. Se derud-
over Københavns brandvæsens cirkulære 
omkring anvendelse af grill. 

Husdyr 
Det er ikke tilladt at holde husdyr. Det tilla-
des, at beboere, der havde hund ved stiftel-
sen af foreningen, må beholde denne. Når 
hunden dør, tillades beboerne ikke at an-
skaffe en ny.

Hærværk
Ved ødelæggelse eller hærværk vil der bli-
ve rejst erstatningskrav over for den, der 
forvolder skaden.

Indeklima
Badning, madlavning, vask m.m. giver sto-
re mængder fugtig luft, og for at undgå fugt-
skader er det vigtigt, at du lufter godt ud. 

Du bør lufte ud 2-3 gange hver dag i 10-15 
minutter. Luk for varmen, mens du lufter ud 
– og luk op igen, når du er færdig. 

Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle 
rum holdes nogenlunde ens opvarmet ved 
20 grader. Luk derfor ikke helt for varmen i 
de rum, du ikke bruger. Stil ikke skabe eller 
større møbler helt op mod en ydervæg. Luf-
ten skal kunne cirkulere bagom, ellers kan 
der komme fugtskader på væg-
gen.

Leg
Leg skal finde sted i eller ved 
haverne. Det er hverken tilladt 
at lege eller spille bold på trap-

per, opad ydermure eller på parkerings-
pladserne.

Musik og sang 
Tag hensyn til dine naboer, når du hører 
musik eller ser tv. I de sene aftentimer bør 
du vise ekstra hensyn og dæmpe ned, så 
de andre beboeres ønske om nattero re-
spekteres. Brug af musikinstrumenter er til-
ladt i tidsrummet kl. 9 – 20. Musikundervis-
ning i erhvervsøjemed må kun finde sted 
efter skriftlig tilladelse.

Parkering 
Parkering af indregistrerede motorkøretø-
jer er tilladt på de afmærkede parkerings-
pladser langs Brydes Allé 20-24. 

Campingvogne, trailere og lastvogne må 
ikke parkeres i bebyggelsen. Der kan yder-
ligere ansøges om årskort til parkerings-
pladser ved Hørgården ved at kontakte be-
styrelsen.

Pixihaver 
Din pixihave skal holdes i pæn og ordent-
lig stand. Pixihaverne skal anvendes som 
en have, men beplantning og små drivhuse 
skal holdes under 1,5 m i højden.
Det er ikke muligt at fraskrive sig sin pixi-
have, men det er tilladt, at beboerne indbyr-
des laver private aftaler om fælles benyttel-
se og fælles vedligeholdelse af beboernes 
pixihaver. I sidste ende påhviler det dog al-

tid den enkelte husstand at sørge for, at 
deres have fremstår i pæn og ordent-

lig stand. Private aftaler om fælles 
brug er ikke længere gyldige, når en 
beboer fraflytter sit lejemål. Bebo-

erne kan indbyrdes træffe aftale om 
at bytte deres pixihaver. I praksis vil en 
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bytning foregå ved, at de lejemål, der øn-
sker at bytte have, begge skriver en mail 
til bestyrelsen herom. Herefter sørger be-
styrelsen for, at bytningen bliver registreret, 
og den vil herefter være gældende også i 
det tilfælde, at den ene eller begge lejemål 
fraflyttes. Pixihaverne må ikke overdrages 
til nogen udefra. Det levende hegn må ikke 
ændres, dækkes eller afskærmes på an-
den måde. 

Pixihaverne må ikke bruges til opbevaring, 
cykelparkering, knallertparkering eller an-
den parkering. Trampoliner og gyngesta-
tiver er ikke 
tilladt i pixiha-
verne. Det er 
den grønne gruppes 
ansvar at beskære 
de eksisterende træ-
er, som står i nogle 
af pixihaverne, evt. ønsker om beskæring 
skal rettes til den grønne gruppe.

Det er ikke tilladt at bruge gift, plantegift, 
sneglegift eller anden gift, i pixihaverne.

Skiltning
Det er ikke tilladt at sætte skilte eller anden 
form for reklame op på Sundholm Syd’s 
arealer.

Støj
Lyde forplanter sig let i bebyggelsen – be-
græns derfor al støjende adfærd. Anven-
delse af boremaskiner og andre elværktø-
jer skal begrænses til tidsperioden kl. 7 - 20 
i hverdage og kl. 9 - 20 i weekenden.

Svalegangene 
Svalegangene skal være ryddede, da det 
er en flugtvej, der skal være en 80 cm bred 
adgangsvej. Det er derfor ikke tilladt at stille 
cykler, havemøbler, tøjstativer, barnevogne 
etc. på svalegangene.

Tørring af tøj 
Tøj må ikke hænges til tørre ud af vindu-

erne. Det er tilladt at tørre tøj på et lavt tør-
restativ, ikke højere end 
altanens rækværk.

Vinduer og døre
Vinduerne i lejligheden skal være forsynet 
med hele ruder. Gummilister på hoved- og 
altandøre må ikke fjernes. Se vedligehol-
delsesreglementet for yderligere informa-
tioner.

Husordenen er revideret på afdelings- 
mødet den 29. august 2017.


