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Velkommen til Æblehaven 
 

 
Denne husorden er de fælles spilleregler, der er, for netop at bo i Æblehaven. Reglerne er godkendt af 

beboerne for beboerne og skal være med til at sikre, at alle har en fælles forståelse for, hvordan vi 
skal bo. 
 
For at Æblehaven kan være et godt sted at bo, er det vigtigt: 

 at vi passer på hinanden 
 at vi tager hensyn til hinanden 
 at vi har respekt for hinanden 

 
og ikke mindst 

 at vi passer på det sted vi bor. 
 
Æblehaven skal være et trygt og godt sted at bo. Det er afhængigt af, at vi passer på bygningerne, 
udearealerne og fællesarealerne og at alle bidragere til at skabe god ro og orden i hverdagen. 
 
Det er lovbestemt, at der skal være vedtaget en husorden for afdelingen.  
 
Husordenen er godkendt af beboerne på et afdelingsmøde og er derfor en beboerdemokratisk beslut-

ning. Har du forslag til ændring af husordensreglerne, har du mulighed for at fremsætte ændringsfor-
slag på afdelingsmødet. 
 
Denne husorden gælder både for dig og dine gæster og det er dit ansvar at sikre, at de overholder 
reglerne. 
 
Overtrædelse af husordenen er i strid med Almenlejeloven og kan derfor føre til sanktioner, hvor den 

mest vidtgående er, at du må fraflytte dit lejemål. 
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1. Affald 
Det er REFA der udstikker retningslinjer for, hvordan affald skal sorteres. Du skal derfor som lejer til 

enhver tid efterleve sorteringskravene og regulativet for husholdningsaffald, uanset om dette er anført 
i denne husorden. 
 
Husordenen kan løbende opdateres, således at dette lever op til krav herom. 
 
Du skal sortere dit affald i 10 fraktioner. Enkelte fraktioner kan sorteres i din afdeling og andre skal du 
selv sørge for at aflevere på genbrugspladsen. 

 
Undlader du at sortere eller efterlader du dit affald udenfor de dertil indrettede sorteringsenheder, kan 
du som lejer blive pålagt udgiften, der er forbundet med oprydningen og bortskaffelsen. 
 

Det er vigtigt at du samler dit køkkenaffald i lukkede poser inden du lægger det i containeren til hus-
holdningsaffald. 
 

Posen skal helt ned i containeren, så låget kan lukkes. Står låget åbent tiltrækker det måger og rotter. 
 
Du skal huske at sortere dit affald! 

 Pap og papir skal i papircontaineren. Husk pizzabakker må IKKE komme i denne container. 
 Glas og flasker skal i glascontaineren 

 

Det er dit eget ansvar, at bringe øvrigt affald på genbrugspladsen: 
 El-skrot 
 Hvidevarer 
 Tv, radio 
 Metal  
 Møbler 

 

 Medicinrester afleveres på apoteket 
 

 Det er forbudt at placere afffald ved siden af containerne. Det gælder uanset typen af affald. 
 

 Der må ikke stå affald på repos el. lign. 
 
Batterier må ikke smides i dagrenovationen 

Er der i afdelingen opsat en storskraldscontainer kan denne benyttes til småt brændbart – men ikke til 
større enheder som møbler eller andet. 
 

2. Benyttelse af det lejede 
Du har lejet det, der betegnes som en Ungdomsbolig. Det betyder, der er særlige regler for, hvordan 
du må benytte det lejede. 

 

Du må f.eks. ikke drive erhvervsvirksomhed som f.eks. dagpleje fra din bolig. 
 
Boligselskabet har løbende opfølgning på registrerede CVR numre på boligselskabets ejendomme. 
 
Er du i tvivl om din situation er i strid med reglerne, skal du rette henvendelse til boligselskabets ad-

ministration. 
 
 

3. Beboerdemokrati 
Almene ungdomsboligafdelinger er underlagt beboerdemokrati. Det vil sige, at du som lejer kan være 
med til at præge det sted du bor.  

 
En gang årligt afholdes afdelingsmøde, hvor der er en fast dagsorden: 

a) Valg af dirigent. 
b) Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde samt godkendelse af afdelingens 

driftsbudget for det kommende år. 
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c) Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
d) Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
e) Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer. 

f) Eventuelt. 
 
Har du lyst til aktivt at gå ind i beboerdemokratiet og være med til at præge udviklingen i din afdeling,  
kan du enten kontakte afdelingsbestyrelsen eller administrationen. 
 
 

4. Biopejse 
Det er ikke tilladt at opsætte biopejse i lejemålet. 
 
 

5. Brug af boremaskiner, slagværktøj mv. 
Du må benytte støjende værktøj i følgende tidsrum  

 mandag til lørdag kl. 08.00 – 19.00 
 søn- og helligdage kl. 10.00 – 12.00 

 
 

6. Cykler og knallerter mv. 
Cykler og knallerter må ikke stilles op ad muren eller andre steder, hvor det kan være til gene for de 

øvrige beboere. Cykler/knallerter må ikke placeres på altangange 
 
Én gang om året ryddes op på udearealerne og kælderen, hvor gamle cykler mv. fjernes. Du vil blive bedt 
om at sætte en navneseddel på cykel el. lign. Cykler mv. uden navneseddel, vil i den forbindelse blive fjer-
net og kørt til skrot uden ansvar. 
 

Knallertkørsel må ikke finde sted på fortove og stier. 

 
 

7. De grønne områder 
I afdelingen er det grønne område og friarealet til beboernes brug. 
 

Det er vigtigt du rydder op efter dig, lægger affald i affaldsspande og i øvrigt efterlader området pænt 
og ryddeligt, så den næste der kommer, også har glæde af områderne. 
 
Henkastning af affald og skrald, vil blive betragtet som misligholdelse. 
 
Der skal være ro på området senest kl. 22.00. 
 

 

8. Forsikring 
Det er vigtigt, at du tegner en indboforsikring/familieforsikring. 

 
Opstår der vandskader, brand eller tyveri er det din egen forsikring, der skal dække skader påført dit 
indbo. 

 
Forvolder du skade på vinduer, toiletkumme, håndvask, den glaskeramiske kogeplade er det din egen 
forsikring, der skal dække skaden. 
 
Boligselskabet afholder udelukkende udgifter til løbende drift og vedligehold. 
 

 

9. Fodring af fugle 
Det er ikke tilladt at fodre fugle. Der må derfor ikke henkastes madaffald på jorden, da dette tilltræk-
ker rotter. 
Ophængning af fuglefoderautomater mv. i terræn er heller ikke tilladt, idet det ligeledes tiltrækker 
rotter. 
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10. Fremleje 
Der gælder særlige regler for fremleje. Kontakt altid administrationen inden du overvejer, at fremleje hele 

eller dele af din bolig. 
 
 

11. Grill 
Du skal være agtpågivende, når du griller. Du må ikke henkaste brugte grillkul og gløder på jorden. 
 

Når du griller er det vigtigt du altid sørger for brandslukningsmateriale i tilfælde af, at der opstår et 
uheld. 
 
Det er forbudt at bruge brandbare væsker til optænding.  
 

Ved brug af engangsgrill, vil skade på bord/bænke mv. betragtes som misligholdelse. 
 

 

12. Hoveddøre/karme ved din bolig 
Rengøring af din hoveddør (inkl. karme) påhviler dig. Dvs. du løbende skal sørge for afvaskning af din 
dør og karmene ved din hoveddør. 
 
Det er ikke tilladt at slå søm i hoveddøren, påklistre mærkater el. lign. 

 
 

13. Husdyr 
Det er ikke tilladt at holde et husdyr. Med husdyr forstås hund eller kat.  
 
Det er ikke tilladt at have krybdyr og reptiler. Dog kan der opnås tilladelse til visse arter som f.eks. 

skildpadder.  

 
Krokodiller, rovdyr, edderkopper, mus og rotter er ikke tilladt. 
 
Det er tilladt at have mindre kæledyr. Mindre kæledyr er dyr som marsvin, mindre kaniner, fugle i 
bur, fisk mv. Hensynet til de øvrige beboere og eventuelle gener fra dyrene vægter højt, så selv små 

dyr kan være til gene. 
 
Voliere el. lign er ikke tilladt, hverken indenfor eller udenfor boligen (eks. have, altan) 
 
Selvom der er forbud mod at holde hund, vil det for en beboer, der er godkendt til en servicehund være til-
ladt at have denne. Det er en forudsætning for godkendelse af servicehund, at hunden er godkendt af kom-
munen. Kontakt administrationen for at få en særlig husdyrtilladelse. 

 
 

14. Hærværk 
Enhver form for hærværk, graffiti el.lign. anses for en grov misligholdelse af lejemålet og medfører 
krav om erstatning for de skete skader. 
 

I særligt grove tilfælde, kan det medføre opsigelse/ophævelse af lejemålet. 
 
 

15. Navneskilte 
Ejendomsfunktionæren sørger for navne på postkasser/døre/hoveddøre. 
 

Du kan få ændret navneskiltet ved henvendelse til ejendomsfunktionæren. Ved navneskift skal du 
kontakte administrationen herom. 
 
 

16. Nøgler 
De nøgler du har modtaget ved indflytningen, har du selv ansvaret for.  
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Mister du en nøgle eller har du brug for ekstranøgler, kan disse bestilles hos ejendomsfunktionæren. 
Du skal betale for nøgler inden du kan få nye udleveret. 
 

Tilkald af låsesmed afholder du selv omkostninger til. Skal låsen omlægges sker det ved henvendelse 
til ejendomsfunktionæren. Du afholder selv alle udgifter hertil. 
 
Når du flytter, skal du aflevere det samme antal nøgler, som du har fået udleveret. Mangler der en 
nøgle skal låsen omlægges i ny kode og du afholder udgiften hertil. 
 
 

17. Opladning af el-køretøjer 
Det er ikke tilladt, at oplade el-køretøjer af enhver slags ved etablering af forlængerledning eller an-
den foranstaltning fra eget lejemål (eks. via vindue) 

 
 

18. Paraboler og antenner 
Ønsker du at opsætte en antenne eller en parabol, skal du henvende dig i administrationen i Frisegade 
6 for at få en tilladelse. 
 
Boligselskabet anviser en placering, således at det skæmmer bygningen mindst muligt og samtidig ta-
ger hensyn til lokalplanens bestemmelser. 
 

Har du mulighed for, at modtage de ønskede TV-kanaler via anden udbyder, vil en tilladelse kunne 
nægtes. 
 
Du vil blive opkrævet et depositum for retableringspligt ved fraflytning. Depositummet kan variere af-
hængigt af den enkelte situation. 
 

  

19. Postkasser 
Det er ikke tilladt at sætte uautoriserede klistermærker eller lignende på postkassen.  
 
Har du valgt at sige nej til reklamer og har monteret et ”Reklamer NEJ TAK”-skilt, skal dette fjernes 
ved fraflytning. 

 
Du er forpligtet til løbende at tømme din postkasse. Er du væk i længere tid, bør du få omdirigeret din 
post. 
 
 

20. Reposer 
Det er ikke tilladt at benytte reposer til opbevaring eller opmagasinering af nogen art. Reposer skal 
altid være friholdt, således at der ikke er hindring for beredskabets adgang til boligen. 
 

 

21. Rygning 
Du må ryge i din lejlighed og på udearealerne. Rygning må dog aldrig være til gene for øvrige beboere 

i ejendommen. 
 
Boligselskabet er ansvarlig for, at de ansatte og håndværkerne, der færdes på ejendomme ikke ud-
sættes for passiv rygning.  
 
 

Du må derfor ikke ryge: 
 I opgangen 
 I kælderen 
 I vaskeriet 
 Når du skal have besøg af ejendomsfunktionæren/håndværkeren 
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Skal du have besøg af en håndværker eller en ejendomsfunktionær må du ikke ryge en time før og 
der skal være luftet ud en time før de ankommer. 
 

Sker det ikke, har medarbejderen/håndværkeren ret til at nægte at aflægge besøg. 
 
Cigaretskod smides i de opsatte askebægre. 
 
 

22. Støj, musik mv. 
Det er vigtigt at du viser hensyn over for din nabo/underbo/overbo. 
 
Når du benytter radio, fjernsyn, musikanlæg og –instrumenter, kan lyden være meget generende for 
omgivelserne.  

 
Står dine højtalere eller dit musikanlæg på gulvet, vil det være sandsynligt, at din underbo meget ty-
deligt kan høre bassen, selvom du egentligt ikke spiller særligt højt. 

 
Der må ikke spilles musik eller lignende for åbne vinduer. 
 
I de sene aftentimer bør du vise særligt hensyn og skrue ned for lyden, så du ikke forstyrrer dine na-
boer. Holder du en fest eller større sammenkomst, bør du sikre dig, at naboerne er indforstået med 
”støj”. I de tilfælde, er det en god skik at dele en rundt til naboerne. 

 
Der skal være ro senest kl. 22.00, dog fredag og lørdag kl. 24.00. 
 
 

23. Tørring af tøj 
Vælger du at tørre tøj i boligen, er der særlige krav til udluftning, for at undgå fugt og skimmelsvamp. 

 
 

24. Udlejning via AirBnB mfl. 
Som lejer i en almen bolig, er det ikke tilladt at udleje din bolig via udlejningsportaler som AirBnB eller 
andre lignende udlejningsportaler. 
En sådan udlejning vil være i strid med almenlejeloven og betragtes som ulovlig overdragelse af leje-

målet. 
 
 

25. Vaskeri – Fællesvaskeriet i Rosengården 
Du har mulighed for at benytte fællesvaskeriet i Rosengården på Tesdorpfsvej. 
 

Når du bruger vaskeriet, skal du sørge for, at maskinerne benyttes rigtigt. 
 
Du må ikke overfylde maskinerne og du må kun lægge den mængde tøj i maskinen, som den er be-

regnet til. Overfylder du maskinen, kan dit tøj ikke blive rent. En overfyldt tørretumbler, betyder blot 
længere tørretid og ikke mindst… Tørretumbleren kan bryde i brand!!! 
 
Tøm lommerne på tøjet og brug vaskepose til bøjle-BH’er mv. Det nævnte kan skade maskinerne. 

 
Dit vasketøj skal fjernes umiddelbart efter din vasketid er forbi. Benytter du tørrerum, skal dit tøj fjer-
nes lige så hurtigt det er tørt, så der kan blive plads til andre, der vil tørre deres tøj. 
 
Henligger der tøj i flere dage vil det blive fjernet af ejendomsfunktionæren og kan kun udleveres ved 
henvendelse dertil. Er tøjet ikke afhentet indenfor 8 dage, vil det blive kasseret. 

 
Har en beboer en igangværende vask, så vis hensyn og undlad at bruge tørretumbleren, så den der 
vasker ikke kan få tørret sit tøj. 
 

 Du må ikke afbryde en andens vask eller tage en anden persons tøj ud af tørretumbleren med 

mindre tiden er udløbet. 
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 Vinduerne i vaskeriet skal holdes lukket 
 Det er ikke tilladt at vaske tøj for andre, der ikke er beboer i ejendommen. 

 

Brug reservationssystemet til vaskeriet, så er du altid sikker på at kunne vaske dit tøj. 
 
Du kan booke dine vasketider på www.vasketur.dk 
 
Efter brug: 

 Sæbeskuffer ordnes 
 Maskinerne tørres af  

 Filtret i tørretumbler renses 
 Tom emballage og affald bortskaffes 

 

NB. Vaskeribrikken spærres såfremt du er i huslejerestance. 
 
Vasketider er alle dage fra kl. 7.00 – 21.00. Disse tider følger husordensreglerne for Rosengården og 
kan ændres uden yderligere ift. den afdelings beslutninger. 

 
 
 
 
 
Denne husorden er godkendt på afdelingsmødet den 8. september 2022 

 

http://www.vasketur.dk/

