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GENERELT 

 

GODT NABOSKAB 

En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver mere eller 

mindre afhængige at hinanden og er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at opstille visse regler 

for at skabe et godt miljø i bebyggelsen. Vi beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte dig, 

dine naboer og bebyggelsen. De er fastsat af os selv.  

 

Synes du, der er noget, som skal ændres, kan du stille forslag om dette ved afdelingsmødet, hvor forslaget 

skal vedtages for at gælde i bebyggelsen. 

 

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. 

 

Disse regler er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggel-

sen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. 

 

Husk, at det er beboerne selv, der gennem huslejen skal betale istandsættelsen også af det, som ødelæg-

ges. 

 

Føler du dig generet at dine naboer, bedes du, af hensyn til bevarelse af det gode miljø beboerne imellem, 

henvende dig personligt til vedkommende, inden du retter henvendelse til ejendomskontoret eller til afde-

lingsbestyrelsen. 

 

Ønsker du at klage kan du hente den originale klageformular på ejendomskontoret. Alle klager sendes di-

rekte til KAB og behandles her. Klageformularen kan også hentes på KAB’s hjemmeside: www.kab-bo-

lig.dk, hvor du kan udfylde klageformularen direkte på hjemmesiden. 

 

FORSIKRING 

Før du tegner en glasforsikring eller andre lignende forsikringer, bør du spørge boligorganisationen/ejen-

domskontoret, om der er tegnet en kollektiv forsikring, eller om du på anden måde er dækket ind. 

Almindeligvis dækker ejendomsforsikringen brand, brandskade, vandskade, indbrud og forsøg på ind-

brud, men ikke lejerens normale indbo. Heller ikke vandskade på indbo, som følge af rør- eller radiator-

sprængninger. Det er også beboerens husstandsforsikring, som dækker genhusning. 

 

Det er beboernes eget ansvar at forsikre sit indbo.  

 

Det er derfor meget vigtigt at have en husstands- eller familieforsikring. 

Bemærk: I de senere år har man eksempler på, at forsikringsagenter henvender sig til beboerne og påstår, 

at det sker efter aftale med eller på anbefaling af boligorganisationen. Det er nok ikke rigtigt. Hvis boligor-

ganisationen undtagelsesvis skulle træffe en sådan aftale, vil du altid forud få skriftlig besked om det. 

 

 

http://www.kab-bolig.dk/
http://www.kab-bolig.dk/
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FORURENING 

Forurening af fællesarealer medfører pligt for pågældende beboer til omgående at rydde op efter sig. 

 

Der må hverken i lejlighed, udhuse eller lignende steder opbevares eller anvendes ting, som ved lugt, støj, 

brandfare m.v. er til gene eller fare for afdelingen og dens beboere. 

 

MUSIK 

Benyttelse af radio, fjernsyn, musikinstrumenter m.m. skal ske under hensyntagen til naboerne. 

 

Efter kl. 22.00 skal der vises særligt hensyn ved at skrue ned for musik/larm, således at øvrige beboeres øn-

ske om nattero respekteres. 

 

I særlige tilfælde bør man sikre sig, at omkringboende er indforstået med ”støj” efter kl. 22.00, eventuelt i 

form af en meddelelse om, at man holder en fest, som godt kan trække lidt ud. 

 

HÆRVÆRK 

Ved ødelæggelse eller hærværk vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolderen. 

 

FRAVÆR I LÆNGERE TID 

Hvis du skal være væk fra din bolig i længere tid, kan det være praktisk at underrette ejendomskontoret 

(og/eller naboen) om det. Ejendomskontoret har dog ikke pligt til at holde boligen under opsyn. 

 

Undgå så vidt muligt nedrullede gardiner og andre synlige tegn, der kan friste eventuelle indbrudstyve. 

 

KÆLDERRUM VED VASKERI 

Da dette rum er indrettet som sikringsrum, kan boligorganisationen i givet fald kræve rummet ryddet med 

kort varsel. Rummet skal være aflåst og vinduerne lukkede. Henstilling af knallert er ikke tilladt jf. brand-

myndighederne. 

 

PULTERRUM 

Da dette rum som regel, er indrettet i det sikringsrum, som kræves i henhold til lovgivningen, kan boligor-

ganisationen i givet fald kræve rummet ryddet med kort varsel. Rummet skal, selv om det ikke benyttes, 

være aflåst, og eventuelle vinduer skal holdes lukkede. 

 

FREMLEJE 

Ingen må fremleje sin lejlighed uden særlig tilladelse fra boligorganisationen. Sker dette alligevel, vil det 

blive betragtet som kontraktbrud, der giver ret til ophævelse af lejemålet. Henvendelse om fremleje sker til 

KAB’s udlejningsafdeling, da der skal skrives en særlig kontrakt. 

 

FÆLLESHUS 

Fælleshuset kan lejes ved henvendelse til ejendomskontoret. Ordensreglerne fremgår af lejekontrakten.  
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De datoer, fælleshuset er udlejet, fremgår af afdelingens hjemmeside Rosenlunden.dk under fælleshuset. 

 

 

VASK OG TØRRING 

Ejendommen er udstyret med et PAY PER WASH vaskeri. Electrolux opkræver vaskeudgifterne direkte 

hos beboerne. Vaskeriet er udelukkende til rådighed for ejendommens beboere. Den udleverede vaskebrik 

må ikke udlånes. Inventar må ikke fjernes. 

 

Hvis der ikke er påbegyndt vask 15 minutter efter vasketidens start, er den pågældende periode til fri afbe-

nyttelse blandt andre beboere. 

 

Vaskeriet har åbent alle ugens dage fra kl. 7 – 22. 

 

Vejledning for brug af vaskeriet er ophængt i vaskeriet. 

 

Benyttelse af vaskeri og tørring af tøj i tørregården sker på eget ansvar. 

 

SKADEDYR 

Det er ikke tilladt at fodre hverken fugle eller andre dyr, da dette kan medføre forekomst af rotter og andre 

skadedyr. 

 

Hvis man ser en rotte, skal det straks meddeles ejendomskontoret eller Vallensbæk Kommune. 

 

HUSDYR 

Det er tilladt at holde en hund eller kat i lejemålet. Det er ikke tilladt at lufte hund på Rosenlundens om-

råde. Andre husdyr skal kunne holdes i bur. Det er beboernes ansvar, at dyret ikke påfører boligselskabets 

ejendom skade samtidig med, at dyret ikke må være til gene for andre beboere. Det er ej heller tilladt at 

have dyr, som kan karakteriseres som farlige, jf. gældende dansk lovgivning. Bekendtgørelse om privates 

hold af særlige dyr m.v. 

 

RÅDERET 

Der findes et særligt råderetsreglement for afdelingen, som beskriver, hvilke særlige ting du må lave i og 

udenfor din bolig.  

 

UDENFOR 

 

DØRSKILTE OG ANDEN SKILTNING 

For at skåne dørene må navneskilte ikke opsættes på dørene. Det nuværende navneskilt ordnes af ejen-

domskontoret. 

 

Reklamer m.m. må ikke opsættes på døre, vægge eller andre steder uden for din lejlighed. 

 



 
 

 

 
 

11. DECEMBER 2019 

AFFALD 

I affaldsrummene er der opstillet containere til aviser/papir, flasker/glas samt køkkenaffald. 

Ved at affaldssortere korrekt, har vi den billigst mulige affaldsordning. 

 

Affald må ikke henkastes på Rosenlundens areal. 

 

Af hygiejniske grunde skal alt husholdningsaffald være pakket ind, i lukkede affaldsposer, inden det smi-

des i affaldscontaineren. Affaldscontaineren må kun benyttes til husholdningsaffald. For at undgå lugtge-

ner, skal containerlåget altid være lukket, og containeren må ikke fyldes mere, end at det kan lukkes. 

 

Ved containerpladsen er der opstillet container til storskrald, jern, keramik og haveaffald. 

 

Kemisk/farligt affald afleveres på ejendomskontoret. 

 

INDKØBSVOGNE 

Må ikke hjembringes og henstilles på afdelingens område. 

 

ALTANER/REPOS 

Altanerne skal holdes ryddelige, således at papir, plastposer og lignende ikke virker skæmmende.  

 

Henstilling af flasker, fodtøj og legeredskaber på trapperne er ikke tilladt. 

 

Altankasserne skal være forsvarligt fastmonteret. Tag hensyn til underboen ved vanding af altankasser og 

krukker. 

 

Det påhviler beboerne af førstesalslejlighederne at afvaske sidepladerne på altanen og repos efter behov, 

dog mindst en gang årligt i tidsrummet 1. maj til 1. august. 

 

HAVER OG FORHAVER 

Beplantning i haver og forhaver må ikke være til gene for andre beboere. Beplantningen skal holdes fri af 

fuger i facade og vindueselementer, samt ved hjørnestolper. Beplantningen må ikke være selvhæftende. 

Beplantningen må ej heller være højere end til underkanten af det store stuevindue på første sal. 

 

For- og baghaven skal holdes ryddelig og rengjort ved klipning af græs samt lugning af bede m.v., således 

at der ikke sker en spredning af ukrudtsfrø. 

 

For- og baghave skal holdes ryddelige, således at papir, plastposer og lignende ikke virker skæmmende. 

Henstilling af flasker, fodtøj, cykler og legeredskaber i indgangspartiet er ikke tilladt. 

 

POSTKASSER 

Det påhviler beboerne at rengøre postkassen efter behov, dog mindst en gang årligt i tidsrummet 1. maj til 

1. august.  
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GRILL 

Det er tilladt at grille både i haverne og på altan/repos. Der skal vises stort hensyn til de andre beboer, med 

hensyn til lugt og os. Det er ligeledes vigtigt at være meget opmærksom på brandfaren. 

 

LEG OG BOLDSPIL, LEGEREDSKABER M.M. 

Lad ikke børnene lege eller opholde sig steder, hvor det kan være til fare for dem selv, f.eks. på P-pladsen 

eller være til væsentlig gene for de øvrige beboere. 

 

Legeredskaber må ikke henstilles således, at de kan være til gene for andre. 

 

Boldspil må kun finde sted på de dertil indrettede arealer midt i bebyggelsen. Det er ikke tilladt at sparke 

eller kaste med bold mod hus/skurfacaderne. 

 

Bue og pil, luftbøsser salonrifler, Paint Guns og lignende må ikke benyttes på Rosenlundens område. 

 

Det er ikke tilladt at tegne eller male på afdelingens træ- og murværk eller på anden måde beskadige afde-

lingen eller dens haveanlæg. 

 

Af hensyn til tagkonstruktionen er leg og ophold på tagene ikke tilladt. 

 

Der skal være ro på fællesarealerne efter kl. 22.00. 

 

TELT 

Det er ikke tilladt at overnatte i telt på fællesarealerne. 

 

MOTORKØRERTØJER OG CYKLER 

Parkering af personbiler og motorcykler må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser.  

 

Last- og varevogne, over 3500 kg må ikke parkeres på parkeringspladserne. Campingvogne og anhængere 

må ikke henstilles i boligområdet og heller ikke på afdelingens parkeringsplads ud over 24 timer, medmin-

dre man har fået en særlig tilladelse. 

 

Motorkørsel er under ingen omstændigheder tilladt på stisystemet. 

 

Af hensyn til ejendommens belægning er det ikke tilladt at bruge afdelingens parkeringspladser eller gang-

arealer til reparation af motorkøretøjer og cykler. Det er ej heller tilladt at parkere med et sæt hjul på belæg-

ningen ved parkeringspladsen, da belægningen ikke er konstrueret hertil. 

 

Vask af motorkøretøjer, cykler med slange eller anden form for rindende vand, skal ske med omtanke, og 

vaskeplads ved materielgården skal benyttes. 

 

 



 
 

 

 
 

11. DECEMBER 2019 

FYRVÆRKERI 

Fyrværkeri må ikke afbrændes i eller fra bygningerne i afdelingen. 

 

I BOLIGEN 

 

ANTENNER 

Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun foretages med originale kabler og originale stik. 

 

BAD OG TOILET 

Der bør så vidt muligt ikke bades i tidsrummet kl. 24.00 - 06.00. 

 

For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toi-

let. Bleer, vat, avispapir og lignende må aldrig kastes i toiletkummen. 

 

RADIATORER 

Radiatorerne er forsynet med termostatventiler, som er frostsikret. Varmeanlægget er udført, så det nor-

malt er unødvendigt at udlufte radiatorerne. 

 

INDEKLIMA 

Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ens opvarmet ved 20-22 grader, og der 

dagligt luftes ud 2-3 gange i 10-15 minutter. Luk ikke helt for varmen i rum, der ikke benyttes. 

 

Anbring ikke skabe eller større møbler helt op mod en ydervæg. Luften skal kunne cirkulere bagom, ellers 

kan der komme fugtskader på væggen. 

 

KØLESKABE, KOMFURER OG LIGNENDE 

For at få fuldt udbytte af de tekniske installationer bør du sætte dig ind i brugsanvisningen. Spørg ejen-

domskontoret, hvis du er i tvivl. 

 

Normal vedligeholdelse varetages af afdelingen. Hvis der er uregelmæssigheder ved tekniske installatio-

ner, så kontakt straks ejendomskontoret. Misbrug eller fejlagtigt brug hæfter beboeren selv for. 

 

MASKINER, HAMREN OG BANKEN 

El-boremaskiner og lignende støjende værktøj, herunder græsslåmaskiner, må benyttes i tidsrummet kl. 

09.00 - 20.00, dog weekender og helligdage kun mellem kl. 10.00 - 16.00. 

 

Hamren og banken må ligeledes kun finde sted indenfor ovennævnte tidsrum. 

 

Maskiner, der kan medføre støjgener for naboerne, skal anbringes på et dæmpende underlag. 

 

Vaskemaskiner og tørretumblere må ikke benyttes i tidsrummet mellem kl. 24.00 - 06.00. 
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VINDUER OG DØRE 

Døre, der er forsynet med smæklås eller dørpumpe, skal være lukkede og må ikke holdes åbne ved anbrin-

gelse af sten, træstykker eller lignende. 

 

Beboeren skal sørge for at boligen er forsynet med hele ruder. 

  

VANDFORBRUG 

Vand er blevet meget dyrt. Kontakt omgående ejendomskontoret, hvis dit toilet begynder at løbe, eller en 

vandhane ikke lukker tæt. 

 

Utætte vandhaner og cisterner medfører et fordyrende merforbrug af vand, ligesom dryppende vandhaner 

kan være til gene for andre beboere. 

 

UNGDOMSBOLIGER 

Tillæg til husordenen for fællesareal og vedligeholdelse i ungdomsboligerne Rosenlunden nr. 21 og 22, 

2625 Vallensbæk. 

 

Generelt om ungdomsboligerne 

Ungdomsboligerne er placeret som en del af Rosenlundens bebyggelse, hvorfor det bør tilstræbes, at der 

gensidigt tages hensyn til hinanden, hvilket også fremgår af den resterende del af husordenen. 

 

Rengøring 

Den daglige rengøring af fællesrummene i ungdomsboligerne varetages af det dertil ansatte rengøringssel-

skab, som beboerne betaler over huslejen. Den konkrete rengøringsudformning og vedligeholdelse fremgår 

af den til enhver tid gældende kontrakt eller aftale med rengøringsselskabet. Tilsynet med dette varetages i 

det daglige af afdelingsbestyrelsen. 

 

Fælles opholdsrum 

I hver af de to opgange er der er fællesrum, som beboerne i nr. 21 og 22 kan benytte. Ved afholdelse af ar-

rangementer i fællesrummene skal der senest dagen før annonceres til de øvrige beboere i opgangen om 

arrangementet. Af orienteringen skal det fremgå, hvem af beboerne, der afholder arrangementet, hvornår 

dette finder sted, og der skal tage hensyn til de øvrige beboere. 

 

Efter afholdelse af et arrangement påhviler det den enkelte beboer at rengøre og rydde op i fællesrummet, 

hvilket skal senest ske den efterfølgende dag kl. 22.00. 

 

Følgende ting skal indgå i rengøringen: 

1) Generel oprydning 

2) Aftørring af alle flader 

3) Rengøring af køkkenfaciliteter 

4) Fejning af gulvet 

5) Vaske gulvet 
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6) Tømme affald 

7) Lufte ud 

8. Inventar i rummet skal etableres, som det stod inden arrangementet. 

 

Hvis ikke ovenstående overholdes, kan afdelingsbestyrelsen bede udefrakommende rengøringspersonale 

om at varetage opgaven. Regning herfor vil blive fremsendt til den beboer, der har haft ansvaret for arran-

gementet. 

 

Affald 

Affald og andet skrald må ikke henkastes eller opbevares i fællesrummet, hvorfor der henvises til contai-

nerne i affaldsrummet udenfor. 

 

Det er ikke tilladt at have genstande stående udenfor hoveddøren i fællesrummet, da fællesrummet er 

tænkt som opholdsrum for alle. 

 

I øvrigt henvises til husordenen for Rosenlunden. 

 

Dertil henstilles til, at hoveddøren skal være lukket, så at udefra kommende personer ikke har adgang til 

opgangene. Dette vil samtidig medvirke til at mindske tyveri m.v.  

 

Afdelingsbestyrelsen fører det nødvendige tilsyn med husordenen og agerer ud fra dette om nødvendigt. 
 


	Rosenlunden
	Husorden

