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Husorden 

Boligforeningens beboere skal følge god skik og orden i ejendommen – både i 
lejlighederne, på altanerne, på de indendørs fællesarealer og på de udendørs 

fællesarealer samt efterkomme, hvad der påbydes herom af boligforeningens 
bestyrelse og vicevært. 

 
§ 1. Adgang til ejendommen. 

Hvert medlem får udleveret 3 stk. nøgler til ejendommens nøglesystem. Nøglerne 
skal opbevares på betryggende måde og skal afleveres til bestyrelsen ved 

fraflytning. Manglende nøgler skal erstattes af det fraflyttende medlem. 
Medlemmerne kan mod betaling rekvirere ekstra nøgler. 

Det er ikke tilladt at lukke ukendte eller andre uden særlig adkomst ind i 
ejendommen. 

 
 

§ 2. Affald. 
Se ”Ordensreglement for gårdlauget Kertemindegården, København”. 

Ordensreglementet ligger på gårdlaugets hjemmeside: www.kg2100.dk. 

Beboerne skal efterleve de vejledninger og påbud om håndtering af affald, der står i 
gårdlaugets opslag på hovedtrapperne og breve til beboerne. 

 
Bestyrelsen bestiller afhentning af storskrald efter behov. Bestyrelsen informerer 

om afhentning af storskrald via opslagstavlerne. Indtil da må den enkelte beboer 
selv opbevare sit storaffald på betryggende måde, idet intet affald må henstilles på 

ejendommens fællesområder uden bestyrelsens tilladelse. 
 

§ 3. Ansvar. 
Beboerne må selv stå til ansvar overfor myndighederne for overtrædelse af 

sundhedsvedtægterne eller politianordninger og pligtmæssigt holde boligforeningen 
skadesløs herfor. 

 

§ 4. Antenner. 

YouSee Kabel TV/radio og Fibia bredbånd er installeret, eller kan installeres, i alle 

lejligheder, som ønsker dette. Det er forbudt at installere andre antenner udenfor 
lejlighederne. Der må ikke udføres andre jord- og antenneforbindelser. Kabler, stik 

og alt lignende materiale skal være typegodkendt. 

http://www.kg2100.dk/
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§ 5. Bad og toilet. 
Af hensyn til natteroen må der ikke bades mellem kl. 23.00 og kl. 06.00. 

For at undgå tilstopning af afløbsrør skal man være varsom med, hvad der skylles 
ud gennem badekar, vask og toilet. Rensning af faldstammer er både besværligt og 

bekosteligt. 

Eventuelle utætheder i de gennemgående rørinstallationer skal straks meddeles til 
bestyrelsen. 

 

§ 6. Barnevogne, cykler, knallerter, legevogne m.v. 
Ovennævnte effekter skal, når de ikke benyttes, stilles i de fælles cykelrum eller på 

anviste steder og må således ikke i henhold til Lov om brandsikring af ejendomme § 
11 henstilles på trapper eller i kældergange-/gennemgange, op ad murerværk eller 

lignende steder. 

Cykling og knallertkørsel på fortove og i gården er forbudt. 

 

§ 7. Boldspil, leg m.v. 
Børn og voksne må ikke lege/støje eller opholde sig i på trapper, loftgange, loftrum, 

i kældre og i gadedøre og i øvrigt andre steder, hvor det kan være til væsentlig 
gene for beboerne. Det er naturligvis ikke tilladt at tegne eller male på 

ejendommens træ- og murværk eller på anden måde beskadige ejendommen eller 
dele, som tilhører boligforeningen. 

 

§ 8. Cisterner. 

Utætte cisterner kan medføre et stort vandspild samt støjgener for de øvrige 
beboere. Derfor skal medlemmet sørge for, at utætte cisterner straks bliver 

repareret. Medlemmet skal selv betale for reparationen. 

 

§ 9. Døre. 

Fællesdøre, der er forsynet med smæklås eller dørpumpe, d.v.s. hovedtrapperne, 
køkkentrappedøre, kælder- og kældergennemgangsdøre, cykelkælderdøre samt 

loftdøre, skal altid være lukkede og må ikke holdes åbne ved anbringelse af f.eks. 
måtter, træstykker eller lignende. Loftgennemgangsdøre skal holdes lukkede, men 
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må ikke låses. Loftlemme skal holdes lukkede. 

Døre, som fjernes fra lejlighederne, bedes opbevaret af de pågældende medlemmer 
til evt. senere brug for nye medlemmer. 

 

§ 10. Fejl og mangler. 
Fejl og mangler på fællesområder skal hurtigst muligt meddeles skriftligt til 

bestyrelsen (formanden eller bestyrelsens tilsynsførende). 

  

§ 11. Fodring. 

Fodring af fugle udenfor opsatte foderkasser er forbudt på ejendommens areal. 
Fodring af andre dyr er ikke tilladt. 

  

§ 12. Forbrug af elektricitet, vand og varme. 
Alle beboere/lejere skal på enhver måde medvirke til, at ejendommens forbrug af 

el, vand og varme holdes på et tilfredsstillende lavt niveau. 

  

§ 13. Forsikringer. 

Boligforeningen har en glas- og kummeforsikring. 

Glasforsikringen dækker brud på de udvendige vinduesruder, herunder termoruder 

og forsatsruder, fællesruder, dørruder, ruder i faste skabe og skillerum af glas samt 
indmurede spejle. Dækningen er betinget af, at de forsikrede genstande er endeligt 

anbragt på deres blivende plads som bygningsbestanddele. 

Ejendommens forsikringer dækker skader på bygningsdele, f.eks. gulve, 
etageadskillelse & murværk. Skader på underboens løsøre, møbler m.m. dækkes af 

skadeslidte (underboens) egen indbo/løsøreforsikring.                                       
Kun i det tilfælde hvor det kan påvises, at beboeren i den lejlighed hvor skaden er 

opstået, har handlet uagtsomt, kan der blive tale om et personligt ansvar. I et 
tilfælde, hvor et rør gennem længere tid har dryppet, uden beboeren har gjort tiltag 

til reparation, kan der blive tale om ansvar overfor underboens egen udgift, med 

mindre han kan bevise, at skaden skyldes manglende vedligeholdelse. 

Udskiftning af den rørføring der har forårsaget skaden dækkes ikke. 
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§ 14. Forurening. 
Enhver form for forurening eller beskadigelse af boligforeningens ejendom er 

forbudt. Der må ikke indendørs anbringes ting, som ved lugt, støj, brandfare eller 

lignende er til fare for beboerne eller ejendommen. 

Er en beboer skyld i forurening eller beskadigelse, må nødvendig rengøring eller 
reparation foretages af vedkommende beboer eller for dennes regning. 

  

§ 15. Fravær. 
Såfremt en beboer i længere tid er væk fra boligen tilrådes det, at en nabo eller 

anden beboer er underrettet herom og eventuelt opbevarer en nøgle til boligen og 
påser, at brevsprækken til stadighed er tillukket. 

 

§ 16. Fugt og udluftning. 
Beboerne opfordres til at udlufte i lejligheden dagligt, for at undgå at vi får 

problemet med fugt- og skimmelsvampeangreb i ejendommen. Man opnår den mest 
effektive udluftning via gennemtræk. 

Det er vigtigt at udlufte soveværelser lige efter man er vågnet, køkkener lige efter 

madlavning og badeværelser lige efter bad. Bemærk at en emhætte med kulfilter 

ikke fjerner fugten fra køkkenet. 

For at undgå varmespild bør man udlufte kraftigt i kort tid flere gange om dagen i 
fyrringssæsonen; fremfor at lade vinduer ”stå på klem” hele dagen. Hvis 

friskluftsventilerne i vinduerne står åbne, medvirker det til et godt indeklima.  

 

§ 17. Fyrværkeri. 

Det er forbudt at afbrænde fyrværkeri eller bål i ejendommen, herunder på 
ejendommens grundareal. 

 

§ 18. Fællesarealer. 
Enhver beboer/lejer i ejendommen er pligtig at medvirke til, at alle fællesarealer 

holdes rene og indbydende. 
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Det er ikke tilladt at tage fællesarealer i besiddelser til eget brug. 

Dog må de tidligere vaskerum i nr. 3, 5, 7, 9 og 149 bruges til værksteder for 
beboernes ikkestøjende aktiviteter. Der skal ved enhver brug tages hensyn til 

underboerne under de pågældende vaskerum. Rummene skal efterlades ryddelige 

og rengjorte efter brug. 

Det er ikke tilladt at ryge på de indendørs fællesarealer (kælder, loft, 
trappeopgange samt mellemgange) samt på loft- og kælderrum. 

   

§ 19. Gården/Haven. 
Se ”Ordensreglement for gårdlauget Kertemindegården, København”. 

Ordensreglementet ligger på gårdlaugets hjemmeside: www.kg2100.dk. 

   

§ 20. Gårdfester. 

Se også: ”Ordensreglement for gårdlauget Kertemindegården, København”. 
Ordensreglementet ligger på gårdlaugets hjemmeside: www.kg2100.dk. 

 

§ 21. Haveanlæg. 
Se ”Ordensreglement for gårdlauget Kertemindegården, København”. 

Ordensreglementet ligger på gårdlaugets hjemmeside: www.kg2100.dk. 

   

§ 22. Husdyr/Kæledyr. 

Det er tilladt, at holde husdyr/kæledyr, dog er det i henhold til vedtægternes § 10.2 
ikke tilladt, at holde hund, kat eller krybdyr. 

  

§ 23. Kælderrum/Pulterrum. 
Rummene skal, selv om de ikke benyttes, være aflåsede, og vinduerne skal holdes 

lukkede. Der skal på dørene til rummene være anbragt en seddel med indehaverens 
navn, opgangsnummer, etage samt nummeret på den lejlighed der har brugsret til 

loftrummet eller kælderrummet.  

Rummene skal tømmes ved fraflytning. 

http://www.kg2100.dk/
http://www.kg2100.dk/
http://www.kg2100.dk/
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I kældergange, på loftgange og tørrelofter må ikke henstilles effekter. 

  

 

§ 24. Musik og støj. 

Benyttelse af radio, fjernsyn m.v. samt alle former for musikinstrumenter skal ske 
med fornøden hensynstagen til naboer. Navnlig i de sene aftentimer skal der vises 

særlig hensyn til naboerne ved at dæmpe ned, så beboernes ønske om nattero ikke 
forstyrres. 

Støjende adfærd som ovenfor nævnte, må ikke finde sted for åbne vinduer eller 
altandøre og må ikke finde sted i lejlighederne mellem kl. 22.00 og kl. 07.00 

medmindre de relevante omboende i særlige tilfælde samtykker heri. 

Musik og sang, der har karakter af øvelse eller undervisning, og som er til gene for 
omboende, er ikke tilladt. 

Istandsættelse og renovering af lejligheder må finde sted mellem kl. 07.00 og kl. 
21.00 hverdage, og mellem kl. 08.00 og 20.00 lørdage, søndage og helligdage. 

Der henstilles desuden til at vise mest mulig hensyn til hinanden, da der er meget  

lydt i ejendommen.  

 

§ 25. Parkering. 

Henstilling af motorkøretøjer skal ske med tilbørlig hensynstagen til gående, såvel 
som kørende trafik. Det er forbudt at holde med hjul på fortovskant/areal. 

  

§ 26. Radiatorer. 
Utætte radiatorer og/eller termostater skal straks anmeldes til bestyrelsen. 

Foreningen betaler fremtidige reparationer af termostaterne. 

   

§ 27. Trapperne. 

Boligforeningen sørger for rengøring af trapperne, men beboerne må selv sørge for 
rengøring af måtter og under disse. 

Færdsel på trapperne bør foregå med hensynstagen til opgangens beboere. Især 
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skal færdsel med træfodtøj foregå på en sådan måde, at støjgenerne er mindst 
mulige. 

Legetøj, barnevogne, FODTØJ, aviser samt affald m.v. må ikke henstilles på 

trapperne, etagerne eller reposerne. Dette gælder såvel køkken- som hovedtrapper. 

  

§ 28. Tøjtørring. 

Tøjtørring kan foregå i gården samt på ejendommens tørrelofter. Tøjet skal fjernes 
straks efter tørring.  

Tøjtørring må under ingen omstændigheder finde sted fra ejendommens vinduer. 

Tørring må heller ikke  
ske fra altangelænderet eller på anden vis være til væsentlig gene for øvrige beboere. 

Tørreloftvinduerne skal lukkes efter brugen af loftet samt holdes lukkede i regn-, sne- 
og stormvejr.  

 

§ 29. Udvendig anbringelse. 
Der må ikke på ejendommen anbringes blomsterkasser, flagstænger, markiser eller 

andet uden bestyrelsens tilladelse. 

   

§ 30. Utætheder. 

Utætheder og indslag af regn eller sne samt enhver beskadigelse af ejendommen 
eller dennes inventar skal anmeldes til bestyrelsen. 

   

§ 31. Vandhaner. 
Utætte vandhaner medfører et stort og fordyrende merforbrug af vand og kan være 

til lydmæssig gene for andre beboere. Derfor skal defekte vandhaner omgående 
repareres. 

En sådan reparation må medlemmet selv betale. 

  

§ 32. Vaskeri. 

Ejendommen har ikke noget vaskeri. Det er tilladt for egen regning at installere 
vaskemaskiner og tørretumblere på betryggende måde i lejlighederne, såfremt 

maskinerne er godkendte og installeret af autoriseret fagfolk, og alle 
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sikkerhedsmæssige krav er opfyldt. I øvrigt henvises til § 24 vedrørende støjgener. 

  

§ 33. Vinduer. 

Medlemmerne skal selv sørge for, at vinduerne i lejlighederne og de dertil hørende 
kælder- og/eller pulterrum, er forsynet med hele ruder. Eventuelle defekter 

meddeles til bestyrelsen. 

Intet trappevindue må åbnes for udluftning, uden at de pågældende, der åbner 
vinduer, snarest derefter lukker dette igen. 

  

§ 34. Væsker. 
Benzin og andre brandbare væsker og stoffer, der ikke indgår i en almindelig 

husholdning, må ikke opbevares i nogen del af ejendommen. 

 

§ 35. Altaner. 

Generel brug 

Altanerne skal vedligeholdes og holdes rengjorte i en sådan grad, at de sikres lang 

levetid. Det er tilladt at opsætte parasol på altanen, men denne må ikke skygge for 
udsyn, sol eller lignende på andre altaner. 

Det er ikke tilladt at anvende kulgrill. 

Det er ikke tilladt at opsætte markise. 

 
Udseende 

Det er tilladt at opsætte planter, men kun på indvendig side. Ligeledes er det tilladt at 
opsætte altankasser, men kun på indvendig side. 

 
Det er ikke tilladt at opsætte plader eller andet materiale foran gitter eller andetsteds.  

 
Det er dog tilladt at opsætte sejldug, som er lavet til formålet, på gitteret. 

 

Det er ikke tilladt at male altanen. 

 

 


