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Ordensregler for Frydenhøjparken 
 
Som et led i betstræbelserne på at skabe god ro og orden i afdelingen, er der i det følgende opstillet 
et ordensreglement for bebyggelsen. Disse regler er vedtaget af beboerne og fastsat for at beskytte 
både beboere og bebyggelsen mest muligt. 
 
Enhver beboer må i egen interesse følge disse regler, idet det skaber tryghed og tilfredshed, hvis 
alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. 
 
Eventuelle klager over overtrædelse af bestemmelserne skal være skriftlige, og kan rettes til ejen-
domskontoret eller boligselskabet. 
 
 
Affald Al tømning af køkkenaffald, papir o.lign. må kun finde sted i de dertil opstillede 

stativer med poser. Stativerne er anbragt i et særskilt rum i udhuset. Lågerne til 
disse rum skal holdes lukkede, og der må ikke henkastes affalad på gulvet. Større 
affald skal anbringes i de dertil opstillede containere. 
Det henstilles, at der ikke kastes køkkenaffald i containerne. Det medfører 
lugtgener – især om sommeren – og kan tiltrække rotter og mus. 
 

Antenner I alle huse er der stikdåser fra det fælles antenneanlæg. Benyt kun de specielle 
tilslutningsledninger og stik, der er konstrueret netop til dette anlæg. Tilslutnings-
sættet kan købes hos en almindelig el-installatør og/eller radioforhandler. 
Anvendes andre tilslutningssæt, kan man risikere at ødelægge modtagerforholdene 
for sig selv og alle andre beboere i bebyggelsen. 
Ansøgning om opsætning af andre antenner i området skal fremsendes til bestyrel-
sen og må ikke opsættes uden forud indhentet tilladelse fra boligselskabet. 
 

Bad og Toilet Bleer, vat o.lign. må ikke skylles ud i toilettet. Rensning af afløbsrør er både 
besværligt og bekostelig, og kan medføre udgifter for beboerne. Skader på toilet-
skåle og vaskekummer samt eventuelle utætheder i installatoner skal omgående 
meldes til ejendommens funktionær. 
Der er tegnet kollektiv kummeforsikring i Frydenhøjparken. 
 

Fravær i længere 
tid 

Såfremt De skal være væk fra deres lejlighed i længere tid, kan det være praktisk 
at underrette ejendomsfunktionæren herom. Denne har dog ikke pligt til at føre 
opsyn med Deres bolig, og må ikke opbevare nøgler. 
Undgå så vidt muligt nedrullede gardiner og andre synlige tegn på, at De ikke er 
hjemme. Det kan friste eventuelle indbrudstyve. 
 

Have Den til lejemålet hørende have skal holdes i pæn, ryddelig og ordentlig stand. 
Haveaffald skal anbringes i containerne. 
Ændringer af haveanlægget, såsom ændringer af hegn, opsætning af markiser 
o.lign., må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra boligselskabet. 
Det betragtes som et gode, at der til huset er en lille have til rådighed. Det er 
imidlertid også forpligtende så vidt, at haven i lige så høj grad som lejligheden 
skal vedligeholdes. 
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Husdyr Det er tilladt at holde husdyr i bebyggelsen, og for de beboere der ønsker at 

benytte denne mulighed gælder et særligt reglement. Tilladelsen udstedes af 
boligselskabet, og er bl.a. betinget af, at der kun holdes ét husdyr pr. husstand, og 
at dyret ikke er til gene for andre beboere. 
Overtrædelse af reglementet kan medføre at tilladelsen til at holde husdyr ind-
drages. 
 

Kørsel på 
gangarealer 

Bil-, knallert- og motorcykelkørsel på gangarealer, cykelstier og græsarealer er 
strengt forbudt. Cykelkørsel skal ske med forsigtighed af hensyn til legende børn 
og gående, og er på de kørendes fulde ansvar. 
 

Leg og Boldspil Børns ophold og leg henvises til afdelingens legearealer. Støjende leg på arealerne 
skal ophøre senest kl. 21.00. 
Det er ikke tilladt at tegne eller male på bygninger eller træværket eller på anden 
måde beskadige ejendommen eller haveanlæggene. 
Børns leg med bue og pil, luftbøsse, knive, slangebøsser o.lign. er meget farligt og 
derfor strengt forbudt på boligområdet. 
For at undgå meningsløse ulykker er det blevet pålagt ejendommens funktionær at 
konfiskere ”legetøj” af denne art. 
 

Maskiner Boremaskiner og andet slagværktøj må kun benyttes, når der tages et rimeligt 
hensyn til de øvrige beboere. 
Boremaskiner m.m. må kun benyttes i følgende tidsrum: 

• Hverdage: kl. 8.00-kl. 19.00 
• Lørdage: kl. 8.00-kl. 16.00 
• Søndage: kl. 9.00-kl. 12.00 

 
Musik Benyttelse af radio, grammofon, båndoptager, fjernsyn og musikinstrumenter skal 

ske med fornøden hensyntagen til naboerne. 
I de sene nattetimer bør De vise særligt hensyn til Deres naboer ved at dæmpe ned, 
så De ikke forstyrrer andre beboeres ønske om nattero. I særlige tilfælde bør De 
sikre Dem, at naboerne er indforstået med ”støj” efter kl. 24.00. 
 

Parkering og 
motorkørsel 

Parkering af biler og motorcykler må kun ske på de etablerede parkeringspladser. 
Last- og campingvogne, anhængere, traktorer, arbejdsredskaber samt uindregi-
strerede køretøjer må ikke henstilles i boligområdet, heller ikke på parkerings-
pladsen. 
I øvrigt henvises til de af myndighederne givne bestemmelser for parkering af last- 
og campingvogne. 
Af hensyn til børnenes sikkerhed skal der udvises den største agtpågivenhed ved 
kørsel i Frydenhøjparken. 
 

Skilte Reklamer og skilte af enhver art må ikke opsættes på ejendommene uden boligsel-
skabets skriftlige tilladelse. 
 

Skurene Skurene skal – selv om de ikke benyttes – være aflåsede. 
 

Tekniske 
installationer 

Installationer af diverse maskiner, ud over boligens sædvanlige udstyr, som kræver 
indgreb i den faste installation, må kun finde sted, efter forud indhentet tilladelse 
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hos boligselskabet. 
Installationen skal foretages af en autoriseret installatør. Drift og vedligeholdelse 
af de i lejligheden normalt værende tekniske installationer afholdes af afdelingen. 
Skader opstået ved forkert betjening eller misbrug af disse, betales dog af den 
enkelte beboer. 
Alle uregelmæssigheder af enhver art ved disse installationer skal så hurtigt som 
muligt meddeles til ejendommens funktionær. 
Drift og vedligeholdelse af andre installationer er for beboerens egen regning. 
 

Tøjtørring Tøjtørring, udluftning af sengetøj o.lign. bør ske således, at det ikke er til væsent-
lig gene for andre beboere. 
Anbringes tørretumbler i badeværelset, må udluftningsslangen ikke hænge ned ad 
den udvendige facadevæg. Slangen skal fastgøres i en særlig holder som monteres 
på vindueskarmen. 
Holderen monteres ved henvendelse til ejendommens funktionær. 
 

Udvendig maling Det er ikke tilladt at male på udvendigt beton eller træværk. 
 

Vandinstallationer Utætte vandhaner og cisterner medfører ofte et stort og fordyrende merforbrug af 
vand, ligesom defekte haner kan være til lydmæssig gene for de omkringboende. 
Få hurtigst muligt udbedret defekterne via ejendomsfunktionæren. 
 

Vinduer og døre Der findes kollektiv glasforsikring i Frydenhøjparken. Det påhviler beboerne selv 
at sørge for, at der er hele glas i vinduer og døre. Glarmester skal rekvireres gen-
nem ejendommens funktionær. 
 

Ændringer i 
lejlighederne 

Lejligheden skal bibeholdes i den oprindelige form. Afvigelser herfra må ikke 
finde sted uden skriftlig tilladelse fra selskabet. 
Bygningsmyndighederne skal godkende ændringerne. 
 

  
 
 
Vedtaget på afdelingsmødet den 15. maj 1984. 
 


