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I din afdeling er der vedtaget en husorden, som alle lejere skal overholde. 

Affald
Af hensyn til både miljøet samt afdelingens beboere, må affald ikke ligge og flyde, men skal tøm-
mes i afdelingens molokker, affaldsskakte eller affaldsstativer. I de afdelinger, hvor der er opstillet 
genbrugscontainere, skal disse anvendes.

Antenner og paraboler
Udvendige antenner og paraboler må ikke opsættes uden tilladelse fra Plus Bolig. 

Forsikringer
Afdelingen har tegnet bygningsforskring. Plus Bolig opfordrer til, at lejeren tegner egen indboforsik-
ring.

Haveanlæg
Haver og indgangspartier skal holdes ryddelige, herunder skal ukrudt og lignende for så vidt muligt 
holdes nede. Klipning af hæk indvendigt stå beboeren selv for. Der skal ansøges om omlægning af 
haven. Alt beplantning må højst være 2 meter højt.

Husdyrhold
Husdyrhold er ikke tilladt. Pasning af hund eller kat 4 uger om året, tilladelse skal ske via bestyrel-
sen. 

Leg, boldspil 
Kørsel med cykler, løbehjul, rulleskøjter mv. er ikke tilladt i lejlighederne. Plus Bolig opfordrer til, at 
al larmende leg foregår på legepladser og i de grønne områder.

Musik
I forbindelse med afspilning af musik eller anden støjende underholdning skal der vises naturligt 
hensyn til de øvrige lejere. Højlydt musik må derfor ikke finde sted i lejemålet mellem kl. 23.00 og 
kl. 07.00 med mindre, der er aftalt andet med de øvrige lejere. Der skal desuden ophænges opslag 
i opgangen.

Maskiner
Brug af egen vaskemaskine, støvsuger og opvaskemaskine må ikke foregå mellem kl. 21.00 og kl. 
07.00. Boremaskiner til ophængning af billeder, gardiner, hylder og lignende må benyttes hverdage 
fra kl. 07.00 til kl.19.00 og lørdag fra kl.10.00 til kl.14.00. Boremaskine kan lånes hos teamkontoret. 
 
Opbevaring
Gårde, gange, porte, legepladser, trapper m.v. er ikke beregnet til opbevaring. Alle opgange skal 
være ryddet for diverse opbevaringsting, såsom barnevogne, klapvogne, store planter og sko. Team-
et vil i første omgang sætte det ind i containergården. Ting/affald i containergården må ikke fjernes. 

Parkering
Parkering må kun finde sted på afdelingens p-pladser, cykelstativer m.m.

Skiltning
Skiltning må ikke finde sted.
Ophæng af reklamer må ikke finde sted.
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Vask og tørring af tøj 
I de afdelinger, hvor der er fællesvaskeri, henvises der til reglementet herfor. Reglementet findes i 
fællesvaskeriet. Tørring af tøj og luftning af sengetøj må finde sted på den lukkede altan og i haven, 
på en sådan måde, at kun et vingestativ benyttes, hvormed det ikke bliver synligt fra anlæg eller 
gade. 

Lukket altan
På den lukkede altan skal/bør vinduerne være tillukket under regnvejr eller fugtige vejforhold, da 
fugtigheden kan ødelægge betonen. 
Grill på altanen er ikke tilladt. 
Tæpperystning, ryste sengetøj, cigaretskodder og lign. ting må ikke finde sted ud over altan og alle 
andre vinduer.

Vandbassin
Vandbassin i haven er ikke tilladt

Udluftning
For at undgå fugtskader, anbefales det, at lejer foretager effektiv udluftning gennem vinduer og 
døre. Placer venligst ikke møbler og lignende op ad kolde ydervægge, da dette kan forårsage mug-
dannelser.
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Yderligere information finder du på www.plusbolig.dk eller på telefon 96 31 41 51

Venlig hilsen


