
Husorden
1-3074 Signalgården

Vedtaget den 23. februar 2012

Husordenen er revideret efter afdelingsmøderne  
den 17. september 2013, den 8. april 2014,  
den 16. september 2014, på ekstraordinært  

afdelingsmøde den 23. marts 2017, og på  
afdelingsmøde den 1 4. september 2017.
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Et godt klima skaber trivsel
En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller 
mindre afhængige af hinanden - og fælles om mange ting. 

For at skabe et godt bomiljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til deres naboer, 
og at alle passer på afdelingens fælles ting, svalegange, grønne områder osv. 

Udgifter til at vedligeholde afdelingen - og dermed huslejen - kan holdes nede, hvis alle 
hjælper med at holde bebyggelsen og de grønne områder i pæn stand.

Som beboer er det dit ansvar, at hele husstanden, logerende, gæster og andre, der kom-
mer hos dig, overholder husordenen.

Vær opmærksom på, at overtrædelse af husordenen i værste fald kan føre til opsigelse af 
lejemålet.

Gem husordenen
Det er vigtigt, at du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af leje-
kontrakten, denne husorden, vedligeholdelsesreglementet samt Boligforeningen 3B’s ved-
tægter. 

Ændring af husorden
Denne husorden kan kun ændres på det årlige afdelingsmøde eller ved en urafstemning. 

Hvis du ønsker at ændre husordenen, skal du derfor stille forslag om det til afdelingsmødet 
inden for fristen for indkomne forslag.
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Affald 
Køkkenaffald skal være 
omhyggeligt pakket ind 
i affaldspose, og posen 
skal være lukket, før du 
smider den i affaldscon-
taineren.
Skarpe eller spidse gen-
stande skal pakkes for-
svarligt ind, så de ikke er 
til fare for renoveringsfolkene.

•   Flasker og andet glas lægges i flaske-
containeren. 

•   Aviser, papir og ugeblade lægges i papir-
beholderen.

•  Batterier skal i batteribeholderen.
•   Hård plast, pap, metal og elektronik skal 

lægges i de dertil indrettede containere.
•   Storskrald (møbler og lignende) skal i 

storskraldsrummet eller nærmeste gen-
brugsstation.

•  Større elektronikting stilles i storskralds-
rummet ved de afmærkede pladser.

•  Bytteting kan stilles i storskraldsrummets 
byttehjørne.

Farligt affald
Ved aflevering af farligt affald (malerrester, 
kemikalier osv.) skal afdelingsbestyrelsen 
kontaktes.

Altaner m.v.
Du må gerne sætte udvendige altankasser 
op, men den måde, du gør altankassen 
fast på, skal være godkendt af afdelings-
besty-relsen. 

Antenner/paraboler
Ønsker du at opsætte udendørs antenne 
eller parabol, skal du først have en skriftlig 
godkendelse fra boligforeningen.

Bad og toilet
For at undgå tilstopning af afløbsrør bør du 
være varsom med, hvad du skyller ud gen-
nem vask og toilet. Bleer, vat, avispapir og 
lignende bør aldrig kastes i toiletkummen  
– brug i stedet affaldscontaineren.

Vand er en dyr resurse, så kontakt omgå-
ende afdelingsbestyrelsen, hvis dit toilet 
begynder at løbe, eller hvis en vandhane 
ikke længere lukker tæt.

Cykler m.v.
Cykler, barnevogne og 
andre genstande skal 
stilles i de rum eller stati-
ver, der er 
indrettet til det. 

Husk at låse barnevognsrum.

Cykel- og knallertkørsel skal foregå uden 
for bebyggelsens område.

Fodring 
Undlad venligst at lægge frø eller andet 
foder ud til fugle eller andre dyr på ude- 
arealerne. Det kan give problemer med 
rotter.
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Forsikring
Før du tegner en glasforsikring eller andre 
lignende forsikringer, bør du spørge afde-
lingsbestyrelsen eller 3B, om der er en 
kollektiv forsikring, eller om du på anden 
måde er dækket ind.

Almindeligvis dækker ejendomsforsikring- 
en bygningsdelene ved brand, brands-
kade, vandskade, indbrud og forsøg på 
indbrud - men forsikringen dækker ikke 
lejerens ind-bo. Heller ikke, hvis det bliver 
beskadiget som følge af rør- eller radiator-
sprængninger. 

Du bør derfor tegne en husstands- eller 
familieforsikring, der dækker dit indbo, hvis 
uheldet er ude.

Glas- og kummeforsikring anbefales, da 
disse ikke er dækket af ejendomsforsikrin-
gen.

Fremleje
Ønsker du at fremleje din lejlighed eller 
dele af den, skal du søge oplysninger på 
3B’s hjemmeside.

Hvis du fremlejer din lejlighed uden til-
ladelse, vil det blive betragtet som kon-
trakt- 
brud, der giver ret til at ophæve dit lejemål.

Husdyr
Du skal altid søge afdelingsbestyrelsen om 
tilladelse, hvis du vil holde husdyr (hund). 

Følgende regler skal overholdes:

 
 
 

Hundehold
•  Det er kun tilladt at holde 1 hund pr. 

husstand
•  Hunden skal være chippet, vaccineret, 

forsikret, bære halsbånd og føres i snor 
på afdelingens område.

•  Hvis hunden besørger på afdelingens 
område eller på afdelingens hundetoilet, 
er du som ejer forpligtet til omgående at 
gøre rent efter hunden.

•  Hunde må ikke gøre sig bemærket ved 
unødig støj.

•  Ud over egen hund må man passe en 
anden hund i max. 3 uger ad gangen. 
Det vil sige, hvis man har en hund selv, 
så må man have to hunde i sin lejlighed i 
en periode på max. 3 uger. Hvis man ik-
ke har en hund, må man også kun passe 
en hund i en periode af max. 3 uger. Der 
skal gå 1 måned mellem pasningsperi-
oderne i begge tilfælde.

Kattehold
• Det er kun tilladt at holde  indekatte.
•  Indekatte må gerne luftes i snor på af-

delingens område.
•  Hvis katten/kattene besørger på afdelin-

gens område eller på afdelingens hunde-
toilet, er du som ejer forpligtet til omgå-
ende at gøre rent efter katten/kattene.

Hærværk
Ved ødelæggelse eller hærværk vil der 
blive rejst erstatningskrav over for den, der 
forvolder skaden.
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Indeklima
Badning, madlavning, vask m.m. giver store 
mængder fugtig luft, og for at undgå fugt-
skader er det vigtigt, at du lufter godt ud. 

Du bør lufte ud 2-3 gange hver dag i 10-
15 minutter. Luk for radiatorerne, mens du 
lufter ud - og luk op igen, når du er færdig.

Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle 
rum holdes nogenlunde ens opvarmet ved 
20 grader. Luk derfor ikke helt for varmen i 
de rum, du ikke bruger.

Stil ikke skabe eller større møbler helt 
op mod en ydervæg. Luften skal kunne 
cirkulere bagom, ellers kan der komme 
fugtskader på væggen.

Leg
Leg skal finde sted i gården.
Det er hverken tilladt at lege eller spille 
bold på trapper, svalegange, 
opad ydermure eller på 
parkerings-pladserne. 

Musik og sang 
Tag hensyn til dine na-
boer, når du hører musik 
eller ser tv. I de sene aftentimer bør du 
vise ekstra hensyn og dæmpe ned, så de 
andre beboeres ønske om nattero respe-
kteres.

Brug af musikinstrumenter er tilladt i tid-
srummet kl. 9 - 21.
Musikundervisning i erhvervsøjemed må 
kun finde sted efter skriftlig tilladelse.

Parkering 
Parkering af indregistrerede motorkøre-
tøjer er tilladt på de afmærkede parker-
ings-pladser. 
Campingvogne og lastvogne må ikke par-
keres i bebyggelsen.

Rygning
Husk at overholde ry-
geloven på indendørs 
fællesarealer.

Skiltning
Ønsker du at sætte skilte eller reklamer op 
i boligafdelingen, skal du have skriftlig til-
ladelse fra boligforeningen. 

Støj
Lyde forplanter sig let i bebyggelsen -  
begræns derfor al støjende adfærd.

Tørring af tøj 
Tøj må ikke hænges til tørre ud af vindu-
erne. 

Vinduer og døre
Vinduerne i lejligheden skal være forsynet 
med hele ruder. Gummilister på hoved- og 
altandøre må ikke fjernes. 
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Boligforeningen 3B
Havneholmen 21
1561 København V

Tlf. 70 20 76 00 
E-mail 3b@3b.dk
www.3b.dk

Ekspeditionstid
Hverdage  9 -16 
Fredage    9 -14

Husordenen er vedtaget af 
organisationsbestyrelsen på  
bestyrelsesmødet den 23. februar 2012

Husordenen er revideret efter afdelings- 
møderne den 17. september 2013, den 8. 
april 2014, den 16. september 2014, på eks-
traordinært afdelingsmøde den 23. marts 2017, 
og på afdelingsmøde den 14. september 2017.


