
HUSORDEN for Ejerforeningen Thylandshuse.                                                                     
Af hensyn til beboere, gæster og ejendommens udseende.  

 

 

Side1.                     Godkendt på Generalforsamlingen 8-4-2013               

UNDGÅ UNØDIGE STØJGENER: 

 Bad bør så vidt muligt ikke finde sted i tidsrummet 23-05. 

 Vaskemaskiner o.l.  i lejligheder bør ikke benyttes i tidsrummet 20-07. 

 Håndværksarbejde (incl. gør-det-selv) af enhver art bør stoppe senest kl. 20 på hverdage 

og i weekenden kun finde sted i tidsrummet 09-18. 

 Musik/TV/spil skal altid høres/udføres under størst mulig hensyntagen til medbeboerne. 

Iflg. politivedtægten må der ikke spilles højt for åbne vinduer. 

 Fester skal så vidt muligt varsles 10-14 dage i forvejen i de berørte opgange. Ejeren skal 

sørge for at generne minimeres i respekt for ovenstående. 

 

EJENDOMMENS UDSEENDE er vigtig for alle parter: 

 Dørmåtte og pladsen under den hører ikke under den almene trappevask. 

 Navneskilte på døren skal ikke sættes op med tape, der tager malingen af. 

 Navne på dørtelefon og postkasse: meddel det til Søren Carlsen, sæt ikke selv sedler ! 

 Ifølge vedtægterne er det ikke tilladt at ændre på facaderne uden at søge om det. 

Herunder altangitre, - farver, paraboler, kattelemme, ventilationskanaler mv.   

 Altaner på de øvre etager skal renholdes på ydersiden, dvs. evt. alger fjernes. 

 HAVE:  Husk at du kun har brugs-ret til have.   

 Haverne skal holdes fri for skrald, ukrudt og rod. 

 En gennemgribende ændring af havens udseende SKAL forelægges bestyrelsen.   

 Flisebelægning i haver må fremover max udgøre 50% af havens areal pga. vandnedsivning. 

 Hække vedligeholdes 2 gange i sæsonen af den enkelte beboer – både yder- og inderside. 

Max højde må være 180cm.  Viceværten udfører ikke længere arbejde ved hækkene ! 

 FARVER på træterrasser og havelåger:   Inden udgangen af 2015 skal alle træterrasser 

være malet i en af de tre godkendte farver. Se side 2 for farvekoder. 
 Bestyrelsen går havevandring og har ret til skriftligt at pålægge beboere med misligholdt 

have/terrasse/hæk at sørge for at bringe det iorden. Sker dette ikke inden rimelig frist vil 

arbejdet blive udført med regning til den enkelte beboer. 

 

SIKKERHED – Brandveje skal friholdes ! 

 Ingen biler må parkeres i brandvejene ved containerne. 

 Rygning forbudt i opgangene og på lofts- og kældergangene. 

 Opgange skal friholdes for krukker, skostativer og andet, der kan blokere fri adgang. 

 Kælder- og loftsdøre skal holdes LUKKET – de er branddøre  (og holder dyr ude). 
 Kælder- og loftsgange skal være ryddet!  

 Altankasser skal hænge sikkert – uden fare for underboen. 
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Af hensyn til beboere, gæster og ejendommens udseende.  

 

 

Side2.                     Godkendt på Generalforsamlingen 8-4-2013               

DYR /  SKADEDYR: 

 Angreb af væggetøj, andre skadedyr og ROTTER skal straks meldes til Søren Carlsen! 

 Fodring af dyr er IKKE tilladt – af hensyn til rottefaren. 

 KAT: Bestyrelsen kan evt. give tilladelse til at holde kat, såfremt det er uden gene for andre 

beboere. Gener omfatter støj, lugt, svineri samt utøj. Bestyrelsen kan forlange at en kat 

bliver holdt som inde-kat, hvis det viser sig at den generer de øvrige beboere. 

 KAT  er IKKE TILLADT ved fremleje af lejlighed! 

 HUND er ikke tilladt pga. for stor risiko for støjgener. 

 

FÆLLES AREALER  -   FÆLLES ANSVAR: 

 Affald, kasser, spande og lignende må ikke i stilles i gange, på trapper eller uden for de 

containere der er beregnet til det. 

 HUSK at OPDELE AFFALDET  - i de containere, der er beregnet til det ! 

 Forurening eller beskadigelse af trapper eller fælles arealer skal straks repareres af den 

ansvarlige. (Efter flytning eller håndværkerbesøg, eller dryp fra affaldsposer).                              

Se farvekoder nederst på siden. 

 Vinduer i opgange og tørre-vaskerum må kun være åbne, hvis de sættes på krog, og de 

skal lukkes når vejret byder det. I rum med ventilator må vinduer IKKE åbnes ! 

 OVERHOLD og RESPEKTER vasketider ! Hent dit tøj når det er færdigt. Ellers kasseres det! 

 Tøjtørring i kælderrum: Hent dit tøj i tide ! Tag ikke andres tøj ned hvis det stadig er vådt! 

 Tøjtørring på altaner må foregå diskret og så vidt muligt ikke over rækværkshøjde. 

 

UDLEJNING af ejerlejlighed: 

 I henhold til Vedtægternes § 19 skal Bestyrelsen / Administrator kende både Ejer og Lejer. 

 Der pålægges en afgift på 250,00 ved fremleje pga. slid ved flytning, navnemærker mv. 

 KAT er IKKE TILLADT ved fremleje af lejlighed! 

----------------------------- 

Der gælder følgende regler for  FARVER, som skal overholdes! 

1. Træterrasser: TRE muligheder, valgt fra Flyggers farvekort:                                    

HVID     eller        JægerGRØN (U-598)       eller        CacaoBRUN (U-533)                        

Træterrasser med anderledes farver skal være ændret med udgangen af 2015. 

2. Havelåger: TRE muligheder:                                    

HVID     eller     SORT       eller       METAL. (f.eks. Hammerite) 

3. Farver på vægge, lofter, karme, gelændere og døre i opgangen (ved reparation o.l.) 

 Lofter:  Lys råhvid 8014  (Dyrup) 

 Vægge:  S1005-Y8OR       (Dyrup) 

 Døre:  S3005-Y5OR       (Dyrup) 

 Gelænder:  S8000-N               (Dyrup) 

 Paneler:  S2000-N. (Særligt vedr. Vanløse Alle 7)  (Dyrup) 


