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KÆRE BEBOER!  

 Velkommen til Nygårdsparken. 

 Når man bor i en lejlighed, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det 
 med de øvrige beboere som overhoved muligt. 
 
 Derfor har afdelingen et sæt fælles regler – en husorden – der fortæller hvordan 
 man bør omgås hinanden, og hvordan man skal passe på boligen samt afdelin-
 gens fællesfaciliteter. 
 
 Afdelingens personale har pligt til at sørge for overholdelse af de pågældende 
 regler, og beboerne har ret til at påtale eventuelle overtrædelser. Se eventuelt 
 afdelingens vedligeholdelsesreglement og råderetskatalog for yderligere infor-
 mation. 
 
 Ved indgåelse af lejekontrakten har man som beboer forpligtet sig til at ville 
 overholde afdelingens husorden. Husordenen gælder også for dine børn og dine 
 gæster, og det er dit ansvar at sikre, at de overholder reglerne. 

 Det betyder i praksis, at overtrædelse af husordenen kan medføre ophævelse af 
 lejeforholdet. 
 
 Ved ødelæggelse, hærværk el.lign. på ejendommen eller dens fællesfaciliteter, 
 vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne husorden er godkendt på ordinært afdelingsmøde den 29. september 2016 
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AFFALD 

 Affald skal kommes i en pose, som 
 skal lukkes forsvarligt inden den 
 smides i nedstyrtningsskakten/
 containere eller i en af områdets 
 affaldsøer. Større affald (storskrald) 
 skal placeres i containergården efter 
 sortering. Miljøfarligt affald (f.eks. 
 malerester) skal afleveres i aflåste 
 rum i containergården. Øvrigt affald 
 efter ejendomskontorets anvisning. 
 
 
ALTANER  

 Altaner skal holdes pæne og rydde-
 lige. Der må gerne luftes og tørres 
 tøj på altanen. Dog således at det 
 ikke er til gene for de øvrige beboe-
 re, d.v.s. at tørrestativet ikke må 
 være højere end altanens kant. 
 
 
ANTENNER  

 Opsætning af antenner/paraboler 
 el.lign. er ikke tilladt på ydermure, 
 altaner eller tage. Der skal ansøges 
 om opsætning af parabol på særlig 
 anviste steder ved henvendelse til 
 ejendomskontoret. 
 
 
BORE– OG BANKETIDER   

 Anvendelse af boremaskine eller 
 andet støjende værktøj må kun  
 foregå på hverdage og lørdage mel-
 lem kl. 08.00 – 19.00 samt på søn-
 dage og helligdage mellem kl.10.00 
 -12.00. Boremaskine (borehammer) 
 med bor kan lånes på ejendoms-
 kontoret.  

 

 

 

CYKLER, SCOOTER, KNA LLERT, 
AVISBUDVOGNE, BARNEVOGNE, 
ROLLATOR. 

 Effekterne skal henstilles i de dertil 
indrettede rum, som fremgår af 
skiltning, som er anvist af bestyrel-
sen eller ejendomskontoret. 

Det påhviler lejeren, at spørge 
ejendomsfunktionærerne/
bestyrelsen ved den mindste tvivl 
om, hvad der må hensættes og 
hvor. 

Motoriseret hjælpemidler 
ejendomskontoret samarbejder 
med Brøndby Kommune, når større 
bevilliget hjælpemidler skal place-
res. 
Hjælpemidler som indkøbes af leje-
ren og som kan sidestilles med 
scooter m.m., eventuelle elinstalla-
tioner i forbindelse hermed, skal 
først søges godkendt af bestyrelsen 
og evt. udgifter hermed påhviler 
den enkelte lejer.  

Henstillede effekter, som ikke frem-
går af skiltningen, fjernes af ejen-
domsfunktionærerne uden forudgå-
ende varsling. Effekterne kan af-
hentes på ejendomskontoret senest 
6 uger efter, som loven foreskriver. 

Evt. nøgleudgifter afholdes af lejer-
ne. En nøgle giver ret til en plads, 
og kun til det anviste rum. Flere 
pladser i husstanden kan søges.  
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ELEVATORER  

 Elevatorer skal behandles med 
 omtanke og efter forskrifterne, og 
 må af hensyn til sikkerheden ikke 
 benyttes til leg eller ophold. I akut-
 te situationer kan du udenfor ejen-
 domskontorets åbningstider kon-
 takte p.t. Thyssenkrupp på 70 13 
 08 08, ellers kontaktes ejendoms-
 kontoret med det samme.  
 
 
FODRING  

 Det er ikke tilladt af fodre fugle 
 eller dyr på afdelingens område, da 
 det kan tiltrække rotter og andre 
 skadedyr. 
 
 
FORSIKRING 

 Afdelingen og dens fællesfaciliteter 
 er forsikret af boligselskabet. Der-
 imod må beboeren selv sørge for 
 at forsikre indbo ved brand, vand-
 skade, tyveri, glas, kumme og 
 lignende. Dette gælder også beboe-
 rens effekter der opbevares på loft, 
 kælderrum, garager m.m. 
 
 
FORURENING  

 Ting som ved lugt, støj eller brand-
 fare der kan være til gene for de 
 øvrige beboere, må ikke forefindes 
 på ejendommen. 
 
 
FREMLEJE  

 I særlige tilfælde (midlertidigt fra-
 vær f.eks. ved studieophold, forret-
 ningsrejse, midlertidig forflyttelse 
 sygdom el.lign.) har du ret til at 
 fremleje din bolig helt eller delvist. 
 Begge forhold kræver en særlig til-
 ladelse fra Nygårdsparkens admini-

 strationsselskab (p.t. Domea).  

 Fremleje uden særlig tilladelse 
 betragtes som kontraktbrud og kan 
 medføre øjeblikkelig ophævelse af 
 dit lejemål.  
 
 
FYRVÆRKERI  

 Det er forbudt at afbrænde fyrvær-
 keri (nytårsaften undtaget) eller 
 tænde bål på ejendommens area-
 ler. Generelt skal følgende regler 
 overholdes: 

 - Der skal udvises forsigtighed ved 
 enhver form for anvendelse af fyr-
 værkeri. 

 - Det er forbudt at affyre fyrvær-
 keri inden for 100 meter af arealer 
 med udegående dyr (Byggeren), 
 ved raketter skal afstanden være 
 200 meter. Der må ikke affyres 
 raketter inden for 10 meter fra åb-
 ninger i bygninger f.eks. porte, 
 døre og vinduer. 
 

 
FÆLLESFACILITETER OG GRØNNE 
OMRÅDER  

 Beplantningen på  afdelingens  fæl-
 lesarealer er til alles fryd og glæ-
 de, derfor må blomster, buske,  
 træer el.lign. ikke afskæres eller 
 fjernes af andre end afdelingens 
 personale.   

 Fællesarealerne skal efterlades 
 ryddelige for papir og andet affald. 
 Sammenkomster i arealet skal 
 foregå afdæmpet, eller på anden 
 måde ikke beskadige bygninger og/
 eller friarealer. 

 Det er naturligvis ikke tilladt at teg-
 ne eller male på ejendommens  
 træ- og murværk, legeredskaber 
 m.m. 
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GLAS M.M.  

 Glas og flasker skal anbringes i 
 de opstillede genbrugsbeholdere. 
 
 
GRILL  

 Det er ikke tilladt at grille på alta-
 nen. Det gælder alle former for 
 grill. 
 Der er opsat grill på fællesarealer-
 ne, som frit kan bruges, og som 
 skal rengøres efter brug.  
 
 
HUSDYR  

 Det er ikke tilladt at holde hund eller 
 kat, eller tage sådan i pleje, ej 
 heller at have ovenstående til over-
 natning. 
 
 
HÅRDE HVIDEVARER  

 Installation af vaske- og opvaske-
 maskiner skal forhånds godkendes 
 af ejendomskontoret. 
 
 
KNALLERTER OG MOTORCYKLER 

 Knallerter og andre motoriserede  
 køretøjer må aldrig henstilles i  
 kældre, trappeopgange eller i ind-
 gangspartier til opgange bl.a.  
 grundet brandfare. 
 
 
KÆLDRE OG LOFTER  

 Unødvendig ophold på lofter og 
 kældre er ikke tilladt. Kælderrum, 
 loftrum og cykelrum skal holdes 
 aflåst, også selvom rummet ikke 
 benyttes. 
 

 
 
 

LEG OG BOLDSPIL  

 Leg og boldspil må ikke foregå op 
 ad ejendommens mure. Større 
 børns boldspil henvises til boldba-
 nerne. 
 
 
MUSIK OG STØJ  

 Støjende selskabelighed og/eller 
 benyttelse af musikanlæg- og 
 instrumenter, radio, fjernsyn 
 el.lign. skal altid ske med hensyn-
 tagen til de øvrige beboere.  
 Støjende adfærd må ikke finde 
 sted mellem kl. 23.00 – 08.00. 

 
 
NABOKLAGER 

 Enhver klage skal ske skriftligt til 
 Nygårdsparkens administrations-
 selskab pt. Domea, ejendomskon-
 toret eller beboerkontoret. Domea 
 har lavet en vejledning og et sær-
 ligt skema, som du kan bruge. 
 Vejledning og skema fås på ejen-
 domskontoret, beboerkontoret eller 
 hos Domea. Husk at skrive eget 
 navn og adresse på klagen.  

 Når Domea har modtaget din kla-
 ge, vil du modtage en kvittering og 
 sagen vil blive behandlet inden 14 
 dage fra modtagelsen. Enhver 
 klagesag bliver behandlet ud fra 
 reglerne i den husorden, der gæl-
 der på det tidspunkt du klager.  

 Domea har tavshedspligt. Det be-
 tyder, at den du klager over, ikke 
 får at vide, hvem der har klaget. 
 Navne i klagesager vil derfor ikke 
 blive givet videre, med mindre 
 sagen ender i retten eller i beboer-
 klagenævnet.  
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PAPIR  

 Aviser, blade, reklamer o.lign. må 
 ikke smides i nedstyrtningsskakten 
 eller affaldsøen, men skal anbrin-
 ges i de opstillede genbrugs- 
 beholdere. 
 
 
PARKERING   

 I Nygårdsparken gælder færdels-
 loven. Afdelingens parkeringplad-
 ser må kun benyttes til parkering 
 af indregistrerede køretøjer, og 
 kun finde sted på de afmærkede 
 parkeringspladser. Køretøjer, trai-
 lere og campingvogne uden regi-
 streringsnummer fjernes uden 
 varsel. Lastbiler over 3500 kg må 
 ikke parkeres på afdelingens om-
 råde. Campingvogne og trailere må 
 kun parkeres på anvist plads på p-
 pladsen ved Dalkær 2-6. Dog kan 
 man mod månedlig betaling af leje 
 få en plads i p-indhegningen overfor 
 Byggeren, så længe der er ledige 
 pladser. Det kun herboendes cam-
 pingvogne og trailere der er tilladt. 
 Campingvognen skal være forsynet 
 med et skilt i ruden, hvor beboer-
 nes lejemålsnummer er påført. 
 Skiltet bestilles på ejendomskon-
 toret.  

Leje af lukket garager i Dalkær, 
Storekær og Nykær: 
Er man lejer af en lukket garage i 
Dalkær, Storekær eller Nykær, er 
det ikke muligt samtidig at besidde 
en registreret P-plads med venteli-
ster, foran højhusene Højkær og 
Nykær. Garagerne skal udelukkende 
anvendes aktivt til parkering af et 
indregistreret køretøj. Fremvisning 
af indregistreringsattest skal ske 
ved forlangende af ejendomskonto-
ret. Er det ikke tilfældet kan lejemå-
let fra udlejers side opsiges med 

kort varsel.   

 Parkeringsforhold ved delebilsord-
 ninger: 
 Er en beboer med i en delebilsord- 
 ning og i besiddelse af en lukket 
 garage, carport eller registreret p-
 plads, men ikke er ejer af selve 
 bilen, der indgår i ordningen kan 
 lejer stille sin plads til rådighed for 
 delebilen, såfremt der kan fremvi-
 ses en registreringsattest, hvorpå 
 beboeren er påskrevet som bruger 
 af delebilen. 

 Når delebilsordningen afbrydes, vil 
 pladsen i den lukkede garage, car-
 port eller registreret p-plads ikke 
 kunne tilfalde delebilens ejer, med 
 mindre denne retmæssigt står 
 først på ventelisten. 
 
 
REPOSERNE, ADGANGS– OG 
FLUGTVEJE                                          

 Adgangsveje som stier, opgange, 
 under trapper, indgangspartier, 
 kælderpartier, loftgange mv. skal 
 holdes fri for effekter.  

 Effekter som er henstillet på disse 
 områder, fjernes af ejendomsfunk-
 tionærerne uden forudgående 
 varsling. Effekterne kan afhentes 
 på ejendomskontoret senest 6 
 uger efter, som loven foreskriver.  
 
 
RYGNING   

Det er ikke tilladt at ryge på trap-
per, reposer, i kældre, lofter, ele-
vatorer eller i afdelingens vaskeri-
er. Vis hensyn og brug de opstille-
de askebægre, eller tag cigaret-
skod med dig. Henkastning af 
skodder er forbudt. Gælder også 
fra lejemålet. 
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SKILTNING 

 Ejendomskontoret sørger for nav-
 neskilte på postkasser ved hoved-
 døre og på navnetavler i opgange-
 ne. Du kan få ændret dine navne-
 skilte ved at henvende dig til ejen-
 domskontoret. Det er ikke tilladt 
 med klistermærker og andre uau-
 toriserede ændringer og tilføjelser 
 til afdelingens navneskilte. 
 
 
TÆPPE BANKNING   

 Tæpper, måtter, duge el.lign. må 
 ikke bankes eller rystes fra vindu-
 er, altaner eller på trappeopgange. 
 
 
VANDSKADER 

 Indtrængen af vand, indslag af 
 regn eller sne i lejemålet samt 
 enhver beskadigelse af bygningen 
 eller afdelingens inventar, skal 
 hurtigst muligt meddeles på ejen-
 domskontoret. 
 
 
VASKEPLADSER OG OLIESKIFT  

 Det er kun tilladt at vaske bil  
 el.lign. på de dertil indrettede 
 bil-vaskepladser. Nøgle til skab  
 med vandslange kan købes på  
 ejendomskontoret. 

 Vigtigt: Olieskift på motorkøretøjer 
 er kun tilladt på vaskepladsen bag 
 Højkær 41, som er forsynet med 
 olieudskiller. Oliespild & - pletter 
 skal dog fjernes efter olieskift. 
 
 
VASKERIER  

 Benyttelse af afdelingens vaskeri-
 er, tørrerum & - gård sker på eget 
 ansvar, og vaskeriets ophængte 

 reglement i vaskeriet skal overhol-
 des. Vaskeri, maskiner, tørrerum & 
 - gård skal efterlades ryddelige og 
 rene. Ved fejl sættes seddel på 
 maskinen og henvendelse rettes til 
 ejendomskontoret. 

 Håndtering af efterladt vasketøj: 
 Der er sat en pose op i hvert        
 vaskeri, som vil blive tømt hver 14. 
 dag og opbevares af ejendomskon-
 toret  i 6 uger, hvorefter det smides 
 ud.   
 
 
VEDLIGEHOLDELSE 

 Alle fællesfaciliteter vedligeholdes af 
 afdelingen, men det er nødven-
 digt, at alle beboere er med til at 
 værne om det fælles.  
 Afdelingen vedligeholder ligeledes 
 også tekniske installationer såsom 
 el, varme, vand og vinduer samt 
 afdelingens komfurer. 

 Fejl og skader skal meldes til ejen-
 domskontoret hurtigst muligt. 

 Beboeren har ansvaret for lejlig-
 heden, og har derfor pligt til at
 sørge for nødvendig vedligehold-       
 else. 

 Daglig udluftning er nødvendigt,
 såvel for et godt indeklima og som
 forebyggelse mod fugt/skimmel-
 skader. Lejlighedens udluftnings-
 ventiler skal rengøres jævnligt. 

 

VINDUER/DØRE  

 Vinduer og døre i lejligheden samt 
 tilhørende kælderrum, skal være 
 forsynet med hele ruder, hvor der 
 forefindes ruder, og beboeren har 
 pligt til at anmelde ituslåede ruder. 
 Det er ikke tilladt at have tøj, 
 vasketøj, duge og lignende         
 hængende ud af vinduer. 


