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Husorden 

Afdeling Ølsted 
Indledning 

I en boligforening er det naturligt at opstille visse regler for at medvirke til at skabe en god 

atmosfære i afdelingen. Man er mere eller mindre afhængige af hinanden, og er fælles om 

mange ting. Disse regler er fastsat for at beskytte dig og bebyggelsen. Der skabes tryghed og 

tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Reglerne er 

samtidig et led i bestræbelserne på at skabe ro og orden for beboerne og til at holde 

bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne 

lavest muligt. Det er beboerne selv, der gennem huslejerne skal betale istandsættelsen, også 

af det der ødelægges. Beboerne og deres gæster er forpligtet til at følge boligselskabets 

henvisninger med hensyn til opretholdelse af ro og orden. 

Affald 

Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind i affaldsposer. Det påhviler beboerne 

at sortere deres affald, så det passer til påskriften på de respektive affaldsbeholdere. 

Storskrald kan kun afleveres efter opslag og tilmelding hos Halsnæs Forsyning med 

nærmere tidspunkt for afhentning. Normalt afhentes storskrald 2 gange om året. Der må 

ikke hensættes affald på affaldsøer. 

Antenner 

Tilslutning til fællesantenner må kun foretages med originale stik og kabler. Der må ikke 

opsættes privat antenner eller paraboler jvf. gældende regler og § i lokalplanerne. 

Bad og toilet  

For at undgå tilstopning af afløb skal man være varsom med hvad der skyldes ud gennem 

vask og toilet. Bleer, vat, klude, avispapir og lignende må ikke kastes i toiletkummen. 

Eventuelle utætheder i installationen skal straks meldes til ejendomskontoret. 

Carporte og udestuer. mm 

Carporte, udestuer mm. kan kun tillades med boligselskabets og Halsnæs Kommunes 

skriftlige tilladelse. 

Cykler 

Cykler må ikke henstilles op af facader eller udhuse. 
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Skiltning 

Skiltning og reklamer må kun opsættes efter forudgående skriftlig tilladelse fra 

boligselskabet. Navne- og nummerskilte må opsættes på matriklen efter anvisning fra 

boligselskabet.  

Flagstang 

Teleskopflagstænger er tilladt, hvis den er slået sammen når den ikke bruges. Den må kun 

bruges på flagdage og må ikke nedgraves. 

Forsikringer 

Udover de lovpligtige bygnings- og brandforsikringer er der tegnet en kollektiv 

glasforsikring, kummeforsikring og rørskadeforsikring. Præmien betales via huslejen. Der 

er ikke tegnet kollektiv indboforsikring, det skal den enkelt lejer selv sørge for. 

Beboerlokaler 

Udlejning af beboerlokaler er kun tilladt til beboere i afdeling Ølsted. Det er ikke lovligt for 

beboerne der har lejet et beboerlokale at fremleje eller at overdrage lejemålet til personer der 

ikke har fast bopæl i afdeling Ølsted. Udlejning af beboerlokaler sker i henhold til 

”Reglement for udlejning af beboerlokaler i Arresø Boligselskab” og ”Tillæg til lejekontrakt” for den 

enkelte afdeling. 

Snerydning og glatføre bekæmpelse 

Det påhviler lejeren selv at udføre snerydning og glatførebekæmpelse fra gangsti til egen 

hoveddør. 

Haver 

Lejer er forpligtet til at holde haverne samt indgangspartier i pæn og velholdt stand i 

henhold til hegnsreglementet. Hække omkring haver mod veje, stier, fællesarealer og 

mellem haver klippes af lejeren, 2 gange årligt senest den 1/7 og anden gang senest den 1/10. 

Der må ikke i haverne henkastes affald eller parkeres både eller campingvogne. Hvis lejeren 

ikke lever op til sine forpligtelser, kan boligselskabet efter forudgående skriftlig advarsel, 

bringe forholdet i orden på lejerens regning. Det er kun tilladt at brug af el- og benzindrevne 

redskaber fra mandag-fredag mellem kl. 8:00 og kl. 19:00, lørdage mellem kl. 9:00 og 18:00 

og søn- og helligdage mellem kl. 10:00 og kl. 14:00. Det er tilladt at fjerne beplantning i egen 

have dog ikke hække. Hæk på de udvendige sider ved boldbane bag de hvide huse klippes 

af boligselskabet. 

Bål og grill  

I haver er det tilladt at grille og tænde bål i bålfad eller på en dertil indrettet bålplads. Brug 

af grill og bål skal ske under hensyntagen til øvrige beboere. Alle slags grill skal altid 

placeres på et ikke-brændbart underlag og ikke for tæt på ting, der kan brænde. De generelle 

regler for grill og bål kan læses på beredskabsstyrelsen hjemmeside: 
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https://brs.dk/da/nyheder-og-publikationer/publikationer2/alle-publikationer/2019/grill-

bal-og-ukrudtsbrander---med-omtanke/ eller på www.ab2010.dk. 

Husdyr 

Dyrehold kan kun tillades ved opfyldelse nedenstående regler. Skriftlig tilladelse skal 

foreligge og indhentes på servicecenteret. Der gives tilladelse til 1 husdyr pr lejemål – en 

hund eller en kat. I havebofællesskabet (De Hvide Huse) er det tilladt at have 2 husdyr. 

1. Dyr skal registreres ved indflytning eller straks ved anskaffelse eller nyanskaffelse. 

2. Hunderacer eller blandinger heraf der ifølge hundeloven er ulovlige er ikke tilladt. 

3. Der må kun holdes hund, kat, kanin (i bur indendørs), fugle, hamster eller marsvin. 

Evt., unger skal afhændes senest 4 mdr. efter fødsel. Hønsehold og slanger er ikke 

tilladt. 

4. Katten skal neutraliseres og øremærkes eller chippes, når den har nået den alder, hvor 

dette er muligt (ca. 4-5 måneder gammel). Dokumentation skal fremvises på 

forlangende. 

5. Hunden skal ifølge den gældende hundelov være chippet. 

6. Erhvervsdyrehold er ifølge lov om almennyttigt boligbyggeri ikke tilladt. 

7. Hunde skal føres i snor på boligforeningens område og evt. efterladenskaber skal 

samles op. 

8. Husdyr må ikke medtages i beboerlokalerne. 

9. Beboere må ikke generes af gøen, lugt eller anden uhensigtsmæssig adfærd. 

10. Husdyrstilladelsen vil efter 2 skriftlige advarsler umiddelbart blive ophævet og krav 

om afskaffelse af dyret vil blive stillet hvis en berettiget klage over husdyret 

fremkommer. Lejeren er herefter forpligtet til straks at sørge for, at husdyret bliver 

fjernet fra boligen. Hvis dette påbud ikke efterkommes, kan det medføre at lejemålet 

betragtes som misligholdt. 

Fodring af fugle og andre dyr 

Det er ikke tilladt at fodre dyr på boligselskabets områder. Hverken fuglekugler, foderbræt, 

madskåle eller lignende må stå så det er frit tilgængeligt for dyr, da dette også tillokker 

skadedyr. 

Skadedyr 

Konstatering af skadedyr (rotter) skal straks anmeldes til ejendomskontoret og til Halsnæs 

Kommune.  

Kørsel og opbevaring af knallerter mm. 

Knallertkørsel er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt på gangstier eller de grønne områder. 

Motordrevne køretøjer må ikke opbevares i udhusene grundet brandfare. 

https://brs.dk/da/nyheder-og-publikationer/publikationer2/alle-publikationer/2019/grill-bal-og-ukrudtsbrander---med-omtanke/
https://brs.dk/da/nyheder-og-publikationer/publikationer2/alle-publikationer/2019/grill-bal-og-ukrudtsbrander---med-omtanke/
http://www.ab2010.dk/
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Leg og boldspil 

Børn må ikke opholde sig eller lege hvor det kan farligt eller til gene for beboerne. Boldspil 

henvises til boldbanen.  

Musik 

Benyttelse af radio, tv og diverse andre musikafspillere skal ske med lukkede døre og med 

nødvendigt hensyn til de andre beboere. På hverdage mellem kl. 22:00 og kl. 7:00 kun med 

svag lydstyrke og i weekender mellem kl. 23:00 og kl. 8:00. I særlige tilfælde bør du sikre 

dig, at naboerne er indforståede med støj efter kl. 23:00. 

Parkering 

Parkering af person og varebiler (max total vægt 3500 kg) samt motorcykler, må ikke finde 

sted på boligområdet udenfor de etablerede parkeringspladser. Kørsel i bebyggelsen er 

tilladt for af- og pålæsning. Der skal udvises stor forsigtighed – max 10 km/t af hensyn til 

gående og til legende børn. Ved af- og pålæsning i området skal der være fri adgang for 

gennemkørsel af udrykningskøretøjer, samt syge og handicapbefordring. Lastvogne, trailer, 

både, campingvogne og andre ikke indregistrerede køretøjer må ikke henstilles på 

boligselskabets områder eller parkeringspladser. 

Udluftning 

For at undgå fugtproblemer og skimmelsvamp, skal der foretages en grundig udluftning af 

boligen med 5-10 minutters gennemtræk 2-3 gange dagligt. De boliger hvor der er installeret 

mekanisk udluftning må der ikke afbrydes for el til anlægget. 

Vedligeholdelse i bo perioden ude og inde 

Det påhviler lejeren at holde lejligheden i forsvarlig stand i bo perioden med maling, 

tapetsering, og gulvlakering. Der henvises i øvrigt til afdelingens 

vedligeholdelsesreglement. Læhegn, plankeværk eller lignende skal males hvert tredje år. 

Lejeren er ansvarlig for at renholde fortov og grus rabat (mellem vej og hæk). 

Ændring i det lejede 

Der henvises til afdelings råderetskatalog inde og ude samt regler for installationsretten. 

Intet arbejde må udføres uden forudgående meddelelse til boligselskabet og herefter 

skriftlig godkendelse herfra. 

 

 

Godkendt på afdelingsmødet den 15. september 2021 

 

Revideret på afdelingsmødet 21. september 2022  
dato for hækklipning jf. vedligeholdelsesreglementet 


