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Att. alle Beboerne 

Ordensregler 
1. Det henstilles at reparationer / vedligeholdelse, f.eks. brug af boremaskine foregår i 

tidsrummet 800 – 2000. 

2. Musik, støj (f.eks. fra vaskemaskine og hund), etc., må ikke genere andre beboere. 
Der skal være ro 2300 – 700. 

3. Hvis du, dine gæster eller kæledyr kommer til at grise i opgangen, i haven eller på 
fortovet, så er det dit ansvar, at der bliver gjort rent. 

4. Affald henvises til molokker i nærheden – det må ikke henstå i opgange e.a. 
fællesarealer. Se i øvrigt aalborgforsyning.dk/privat/affald, hvor man bl.a. kan finde 
sorteringsguide og bestille afhentning af større ting. Skrald, der ikke kan gå i molokker, 
f.eks. møbler, må ikke efterlades i port, gård/have eller på fortov – det kan kortvarigt 
placeres i ”malerummet” eller ”Rottehullet” i kælderen, nr. 12. Bær det selv op aftenen 
før afhentning, eller aflever på genbrugsplads. 

5. Fælles installationer (VVS, El o.l.) må kun betjenes og serviceres af en autoriseret 
installatør. 

6. Hvis du skal have lukket for vand eller varme skal du informere bestyrelsen og varsle 
det på opslagstavlerne i begge opgange mindst 24 timer i forvejen: Angiv tidspunkt og 
forventet varighed. 

7. Cykler, barnevogne m.v. må ikke parkeres i porten, i opgange eller på fortov, men 
stilles så de ikke er i vejen for andre: brug cykelskure og de kælderrum, som er 
beregnet til det. 

8. Biler, motorcykler, trailere o.l. må ikke parkeres i eller foran porten jf. færdselsloven. 
Motorkøretøjer må ikke parkeres eller vaskes i gården. Dækskifte, støvsugning o.l. er 
dog tilladt. 

9. Hunde o.a. kæledyr må medbringes under ophold i haven, forudsat at efterladen-
skaber omgående fjernes. 

10. Døre til kælder og loftsrum skal være aflåste. 

11. Brug af vaskeri forudsætter at ejeren af lejligheden betaler abonnement 

12. Ved salg eller udlejning af lejligheden skal ejeren introducere disse ordensregler til de 
nye beboere. 

VIS HENSYN ! 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen   

https://aalborgforsyning.dk/privat/affald/

