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HUSORDEN 
 

for 
 

Ejerforeningen Kantorparken 2-8, Risskov 
 

Ny husorden af maj 2013, der afløser alle tidligere. 

 

Ejerforeningens interesser varetages af en bestyrelse på 3-5 medlemmer. 

Navnene på bestyrelsesmedlemmerne vil være opslået i indgangspartierne. 

 

Bestyrelsen varetager alle ejerforeningens interesser vedr. matr. Nr. 4 cr. 

 

Forretningsgangen foregår i overensstemmelse med tinglyste vedtægter. Bestyrelsen afholder møder 

efter behov. Der optages referat af disse møder. Referaterne opsættes til gennemsyn på 

opslagstavlerne i opgangene og på hjemmesiden.  

Øvrig orientering fra bestyrelsen foregår enten ved opslag eller rundsendt skrivelse.  

Se også Kantorparkens hjemmeside: http://kantorparken-risskov.dk/  

 

Emner, der ønskes behandlet på et bestyrelsesmøde, meddeles til opgangsrepræsentanten eller på 

mail adressen kantorparken2-8@hotmail.com 

 

 

Kantorparkens fællesarealer og fælles interesser varetages af fællesudvalget. Ejerforeningens 

bestyrelse deltager med et medlem i fællesudvalget. 

 

I DET EFTERFØLGENDE FINDES EN RÆKKE PRAKTISKE OPLYSNINGER 

 
AFFALD: 

Der er opsat en affaldsø på parkeringspladsen, hvori der forefindes beholdere til restaffald, samt til 

aviser/blade/papkasser og glas/flasker.  

 

RESTAFFALD: 

Restaffaldet skal pakkes omhyggeligt ind i egnede plastposer og anbringes i de affaldscontainere, 

der er beregnet til restaffald. Containerne må ikke overfyldes. Låget skal kunne lukkes. 

 

AVISER / UGEBLADE M. M.: 

Disse anbringes i de 3 container til papir. Store papkasser skal skilles ad eller trykkes sammen for 

ikke at fylde for meget. 

 

GLAS / FLASKER: 

Der er opsat 2 beholder en til klart glas/en til farvet glas. Det henstilles til beboerne kun at aflevere 

glasaffald, der er afskyllet, såfremt det har været anvendt til madvarer. Dette er af hensyn til 

personalet, der sorterer glasaffaldet på genbrugsstationen. 

 

Intet affald må efterlades ved siden af containerne. 

 

 

 

http://kantorparken-risskov.dk/
mailto:kantorparken2-8@hotmail.com
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STORSKRALD: 

Storskrald kan fortsat henstilles i storskralderummet for enden af blokken ud mod stamvejen. 

Tæpper skal skæres i strimler på max 1 m i bredden, sammenrulles og bindes sammen med snor. 

 

Sanitet og byggeaffald må IKKE henstilles i storskraldsrummet. 

 

Det er vigtigt, at affaldsfordelingen overholdes. Såfremt dette ikke sker, vil renovationen blive 

væsentligt dyrere. 

 

Der må IKKE stilles affald af nogen art i hverken opgange / kældergange eller andre tilsvarende 

steder. 

 

Alt, der henstår i tremmerumskælderen UDEN for tremmerummene, er at betragte som affald, og 

vil på bestyrelsens foranledning blive fjernet, med mindre andet er aftalt. 

 

HAVEAFFALD: 

2 gange årligt vil der blive opstillet en minicontainer ved vaskepladsen. Denne er til brug for de 

beboere i de 6 blokke, der har behov for at komme af med haveaffald.  

Der må ikke kommes jord, plastik, urtepotter eller andet affald i containerne. Sker dette vil 

ordningen ophøre. 

 

 

ALTANER / TERRASSER: 

Afløb på altaner skal holdes rene. I modsat fald kan der opstå frostsprængninger eller regnvand kan 

løbe ind i lejlighederne og ned til underboen. Udgifter i forbindelse med evt. frostsprængninger vil 

blive afkrævet lejlighedens indehaver (ejer). Revner m.v. i betonen skal indberettes til foreningens 

bestyrelse, der derefter vil foranstalte en udbedring af skaden. Såfremt skaden er forvoldt af en 

ejer/lejer, vil udgiften pålignes ejeren. Endvidere vil udgifter til vedligeholdelse pålignes ejeren, 

såfremt eventuelle skader ikke indberettes. 

 

 

Tørring af tøj skal ske på et tørrestativ, og må ikke hænges til tørre på en permanent tørresnor eller 

over gelænder. Trækulsgrill på altanerne er ikke tilladt. Brug af gril i terrasserne i stueetagen skal 

ske på en sådan måde, at det ikke er til gene for de oven boende 

 

AUTOVASK: 

Autovask kan foretages på østsiden af blok 5 ved garagen. Her findes vaskeplads med vand og stik 

til støvsuger. 

 

BARNEVOGNE: 

Barnevogne skal henstilles i barnevognsrummet udenfor indgangspartierne og ikke i opgangen. 

Såfremt rummet ikke benyttes til barnevogne, kan det benyttes til andre formål. Dette skal dog 

aftales med opgangsrepræsentanten. Ingen kan overtage rummet som sit eget. Rummet skal holdes 

ryddeligt. 

 

CYKLER: 

Cykler skal anbringes i kælderen fortrinsvis i stativerne, såfremt der forefindes en ledig plads, aldrig 

helt eller delvist ude i gangen. Cykler må som udgangspunkt ikke anbringes i barnevognsrummet 

(se afsnittet om barnevogne). Placering af cykler uden for opgangen i indgangspartiet er ikke tilladt. 

Tricykler og andre større legeredskaber kan, hvis der er plads, anbringes i barnevognsrummet. 
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FÆLLESRUM: 

Fællesrummene er ”Hulen” og hobbyrummet. 

 

”Hulen” kan benyttes efter henvendelse til opgangsrepræsentanten. ”Hulen” må kun benyttes af 

beboerne og ikke af udeboende børn. Man bedes tage hensyn til beboerne ovenover ”Hulen”, evt. 

musik skal slutte senest kl. 24.00. 

 

Man får udleveret nøglen til ”Hulen” mod at betale kr. 100,- som leje + et depositum på kr. 300,-. 

”Hulen” skal afleveres i rengjort og ryddelig stand. I modsat fald vil depositummet blive brugt til at 

betale for rengøringen. 

 

Hobbyrummet kan frit afbenyttes af alle beboere i Kantorparken 2-8. Der skal ryddes op, når 

hobbyrummet forlades. Gulvet skal om nødvendigt fejes og affald fjernes. 

 

FESTER: 

Afholdes der fest i lejligheden, skal både larm, sang og musik dæmpes kl. 23.00. Kl. 24.00 skal der 

være ro af hensyn til naboerne. 

 

MUSIK: 

Det henstilles til musikudøvere ikke at musicere i tidsrummet kl. 20.00 og 08.00. 

 

STØJ 

Det er kun tilladt at banke og bore (brug venligst en borehammer i stedet for en 

slagboremaskine mindre støj - hurtigere arbejde) mellem kl. 08.00 og 19.00 på hverdage. 

Lørdage kan det ske mellem kl. 08.00 og 14.00. Søndage og helligdage mellem kl. 10.00 og 

12.00. Hvad angår afslibning af gulve og lignende er reglerne de samme. Støjende adfærd, 

herunder leg på trapperne, bedes undgået. Husk på, at der kun er en enkelt dør ind til 

lejlighederne. 

 

HUNDE: 

Det er tilladt at holde hund i det omfang, den ikke er til gene for de øvrige beboere. Hunden skal 

altid holdes i snor på hele kantorparkens område. Det er forbudt at holde kamphunde så som 

bullterrier, pitbull, mastiff, rottweiler, bulldog og lignende. I tvivlstilfælde træffer ejendommens 

bestyrelse beslutningen. Luftning af hunde på foreningens græsplæne må ikke finde sted. Der findes 

et hundelufteområde på den nederste græsplæne ud mod Vejlby Centervej, og eventuelle 

hundeefterladenskaber skal naturligvis straks fjernes. 

 

FACADER: 

Alle udvendige ændringer skal godkendes af bestyrelsen. 

Udskiftning af vinduer skal ske efter tegninger og mål, som kan fås ved henvendelse til 

opgangsrepræsentanten eller bestyrelsen. Af hensyn til ejendommens udseende må der ikke 

opsættes eller ophænges effekter, der skæmmer, f. eks. parabolantenner. 

 

FACADEFARVER: 

Bestyrelsen er i besiddelse af farveplanche med godkendte farver og det er kun disse farver der må 

males i (tinglyst). Der må ikke males på altaner og terrasser med andre farver end de godkendte. 

 

NAVNESKILTE: 

Nye beboere skal sende en mail til kantorparken2-8@hotmail.com eller henvende sig til 

opgangsrepræsentanten vedrørende navn på døren og på postkasserne i indgangspartiet samt 

dørtelefoner. 

Det er ikke tilladt at lave hjemmelavede label, grund - vi ønsker en ensartet skiltning i 

ejendommen 

mailto:kantorparken2-8@hotmail.com
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NØGLER: 

Der er ikke fælles nøglesystem. Nye ejere / lejere skal selv anskaffe de nødvendige nøgler til 

lejlighed og kælder. 

 

PARKERING: 

Parkering må ikke ske foran indgangspartierne. Parkering bedes foregå så hensynsfuldt som muligt. 

P- pladsen er til beboernes biler. P-pladsen må som udgangspunkt ikke benyttes til campingvogne, 

trailere eller lignede eller køretøjer over 3500 kg. Hvis der er nogen, der ønsker at bruge P- pladsen 

til den slags for en kortere periode, må det kun ske med bestyrelsens tilladelse. 

Biler som er henstillet uden numre plader er ikke lovligt og vil blive meldt til politiet, som så står 

for fjernelsen. 

 

 

TRAPPE / VASK: 

Foreningen har entreret med et rengøringsfirma om renholdelse af opgange og det udendørs parti op 

til fortovet. 

Der rengøres 4 gange om måneden i de 4 vintermåneder og 2 gange om måneden i de resterende 8 

måneder. 

Trappen og afsatser skal holdes fri for fodtøj og lignende. 

Skulle en beboer være så uheldig at ”grise”, forventes det, at man selv står for den efterfølgende 

rengøring. 

Det er ikke tilladt at stille ting under trappen, gælder også barnevogne og cykler. 

 

VANDHANER / WC-CISTERNER: 

Dryppende / løbende vandhaner eller cisterner skal straks repareres. 

 

VARME: 

Varmerummet passes af en / to personer udpeget af bestyrelsen. Indgreb i ejendommens eller 

lejlighedens varmeinstallationer må kun ske efter forudgående aftale med opgangsrepræsentanten 

eller bestyrelsen. Udgifter på grund af forkerte indgreb kan pålignes den enkelte. Unormale 

tilstande vedr. varmen meddeles opgangsrepræsentanten. 

 

FRAFLYTNING AF LEJLIGHED: 

Ved fraflytning af lejligheden er beboeren ifølge vedtægterne pålagt at betale kr. 200.00, der går til 

vedligeholdelse af opgangene. 

Der henstilles både til fra/-og tilflyttere, at man er påpasselig med opgangen, store skader vil blive 

afregnet med skadesvolder efter regning. 
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VASKERIET: 

Vaskeriet er åbent fra kl. 07.00 til kl. 20.00. Efter kl. 20.00 kan vaskeriet ikke benyttes, idet 

strømmen automatisk frakobles. 

 

Reservation af vasketur skal foretages ved anbringelse af en lås på tavlen ved vaskekælderen. Låsen 

skal være mærket med lejlighedens nummer. Hver lejlighed har kun en lås. Den, der har vasketuren, 

råder over alle vaskemaskinerne i hele perioden. Man råder over tumbleren en halv time efter 

vasketidens ophør. Man råder over strygerullen en time efter vasketidens ophør. 

Brug af ledige vaskemaskiner må kun ske med udtrykkelig tilladelse fra den, der har vasketuren. 

Såfremt en vasketur ikke er påbegyndt 15 minutter efter starttidspunktet, er vaske turen fri. 

Maskinerne skal rengøres efter brug. Filteret i nederste låge af tørretumbleren skal renses efter hver 

tumbling. Vaskemaskinerne skal rengøres for spildt vaskepulver m. m. Borde og øvrige maskiner 

tørres af. 

 

Tørring af tøj kan finde sted i vaskeriet på de dertil indrettede tørresnore. Det kan også ske på eget 

tørrestativ i den udstrækning, det kan ske uden ulempe for vaskeriets øvrige brugere. Tørrer man tøj 

i vaskeriet, bedes man fjerne tøjet, så snart det er tørt. Da der ikke er ret meget tørreplads, anmodes 

man om kun at hænge det tøj til tørre, der ikke kan tørres i tumbler. 

 

Ved tekniske forstyrrelser henvises til opslag i vaskehuset. Kun bestyrelsen kan bestille reparatør. 

 

VASKEKORT: 

Vedrørende køb af vaskekort henvises til opslag i vaskehuset. 

 

TV / RADIO: 

Ejerforeningen har lavet en aftale med Telia Stofa vedrørende levering af kabel-tv. Denne aftale 

blev indgået i 2004 og gælder i 10 år. Ejeren eller lejeren betaler ikke noget til ejerforeningen, og 

det er ejeren eller lejeren, der selv skal vælge antal kanaler og afregne med Telia Stofa. 

 

VENTILATION: 

På badeværelset / toiletter og i køkkenet er der ventilationsanlæg for ejendommen. Denne 

ventilation kører automatisk alle døgnets 24 timer. Det er ikke tilladt at tilslutte emhætter og 

lignende lokale udsugningssystemer til disse ventilationer. Enhver form for tilslutning til disse 

ventilatorer vil automatisk sende udsuget luft eller lugt ud i de øvrige lejligheder. 

Det henstilles kraftigt til beboerne/ejerne at sørge for, at ventilationsåbningerne ikke tilstoppes. 

Ifølge bygningsreglementet skal der være mekanisk udsugning i lejlighederne, og der er set 

eksempler på fugtskader i lejligheder, hvor udsugningen har været afbrudt. 

 

 

AT VÆRNE OM FÆLLESSKABET 

At bo i lejlighed er som at bo i en form for kollektiv. Med skyldig hensyntagen til medbeboerne 

råder enhver suverænt over, hvad der er inden for ens egen dør. Derimod er vi fælles om alt det, der 

er udenfor. 

Trappeopgange, indgangspartier, kælder, fællesrum, vaskeri, parkeringsplads, græsplæner og anlæg 

er en væsentlig del af vores lejligheders værdi. Det er derfor vigtigt, at vi alle, ejere, lejere og 

udlejere, tænker på dette i hverdagen. 

Der vil normalt blive afholdt 2 arbejdsdage om året, dem der ikke møder op vil blive opkrævet et 

gebyr. 

 

Nærværende husorden er ændret / tilrettet med ikrafttræden den 7. maj 2013 

 

Bestyrelsen Kantorparken2-8 


