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HUSORDEN 
 

EJERFORENINGEN LYNEBORG 
E-mail adresse: bestyrelsen@ef-lyneborg.dk 

 

I. Formål og anvendelsesområde 

 

1. Husordenen gælder for alle beboere – ejere som lejere – på adresserne Solvænget 1, 3 og 5 

samt Strandvejen 16E, 18 og 20 A, B og C, København Ø. 

 

2. Ifølge vedtægterne er det husordenens formål at skabe ordnede forhold på ejendommen og 

det bedst mulige miljø. Da beboerne har forskellige behov og ønsker til det daglige liv i 

ejendommens enkelte lejligheder og på fællesarealer mv., bør der lægges stor vægt på, at 

udfoldelsesmulighederne - samt begrænsningerne - antager en afbalanceret form. 

 

3. Alle beboere bør derfor altid vise respekt og hensyn over for alle øvrige beboere, især hvad 

angår behovet for begrænsninger i støj, lugt og røg samt brugen af og enhver tilsmudsning 

af fællesarealer. 

 

4. Den enkelte beboers rettigheder og pligter fremgår i husordenens afsnit II og III.  

I afsnit IV fremgår de påbud, som anses for nødvendige. 

 

II. Rettigheder. Beboerne har ret til at …  
 

1. benytte haven, jævnfør dog pkt. I.3. Telt må kun opsættes under eget ophold i haven.  

Hunde har ikke adgang til haven jf. skilte. 

 

2. anvende grill i øst haven, jævnfør dog pkt. I.3. 

 

3. placere barnevogne og lignende midlertidigt, dvs. i nogle timer på fællesarealer, iht. 

brandreglementet og jf. pkt. 1.3 

 

4. holde husdyr på betingelse af, at dette ikke er til gene for øvrige beboere eller til skade for 

ejendommen, herunder gøen, tilsmudsning eller beskadigelse af trapper og døre samt 

tilsmudsning af fællesarealer.  

Hunde skal overalt på ejendommens trapper og fællesarealer holdes i snor, og deres 

efterladenskaber skal fjernes af ejeren. 

 

5. tørre tøj på de faste tørrestativer i gården og på tørrelofter.  

 

6. placere affald i gårdens affaldscontainere. Der er særskilte containere for hhv. almindeligt 

affald, bioaffald, papir, pap, metal, hård plast, haveaffald og batterier.  

I skuret er der rum til hhv. storskrald og elektronik- og maleraffald. Det fremgår af skiltene, 

hvor tingene placeres. Desuden er der en container til flasker (alt andet glas end flasker er 

almindeligt affald).  

Papkasser presses sammen, inden de lægges i containeren. Desuden stilles tingene pænt i 

skuret.  

 

 



   2 

III. Pligter. Beboerne har pligt til at … 

 

1. kontakte viceværten (som udfører det koordinerende arbejde) eller bestyrelsen straks i 

tilfælde af opståede eller konstaterede skader i og på ejendommen. F.eks. en trappepære, der 

er sprunget, en kontakt der ikke virker, en knust rude på en trappeafsats, en yderdørlås eller 

portlås, der ikke virker. 

 

2. indhente bestyrelsens godkendelse af ændringer i fordeling af loft- og kælderrum mellem 

beboerne (dvs. de rum, hvor der er brugsret for de enkelte lejligheder).  

 

3. mærke lofts- og kælderrum med navn og adresse. 

 

4. påse, at hoved- og køkkentrappedøre altid aflåses efter passage og at holde vinduer i lofts- 

og kælderrum samt på trapperne lukkede. 

 

5. annoncere på hovedtrappeopslagstavler i forbindelse med afholdelse af større fester og 

lignende. Vis hensyn over for naboerne, spil ikke høj musik og hold altid vinduerne mod 

gården lukket ved sådanne lejligheder. 

 

6. holde porten til gården lukket. 

 

7. foretage al cykelparkering i cykelkældre eller i stativer. 

 

8. lægge alt affald (dagrenovation) i de dertil opstillede affaldscontainere i gården.  

 

9. selv at fjerne storskrald  

Miljøaffald eller byggeaffald skal den enkelte beboer aflevere direkte til genbrugsstation. 

Der kan findes nærmere praktisk information på www.kk.dk/affald. 

 

10. sikre at opsatte markiser har en af følgende 3 farver: RC 6687 ensfarvet mørkegrøn, RC 001 

ensfarvet hvid-beige eller RC 6786 grøn/hvid-beige stribet (stribet markiser med de to 

tidligere nævnte farver). 

 

11. få repareret dryppende vandhaner og radiatorventiler. Reparationer af installationer efter 

afgrening fra lodrette rør er for egen regning. 

 

12. sørge for at der er nem adgang til inspektion af gulvafløb på altaner. Gulvafløbet skal 

jævnligt tilses og evt. renses, således at der ikke sker opstemning af vand på altangulvet. 

 

13. påse i forbindelse med udførelse af reparations- og vedligeholdelsesarbejder i lejligheder, at 

 

a. al færdsel og transport sker på køkkentrapper i den udstrækning, det er praktisk 

muligt, 

 

b. der er foretaget den nødvendige til- og afdækning af trappearealer, elevatorer mv. 

samt i fornødent omfang fællesarealer, 

 

c. fornøden rengøring foretages jævnligt om nødvendigt dagligt, 
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d. al eventuel slitage på trappearealer mv. samt fællesarealer som følge af arbejdet 

udbedres for egen regning inden 14 dage fra arbejdets afslutning. 

 

e. underrette bestyrelsen/viceværten i god tid før igangsætning af arbejder, hvor de 

lodrette vand-, varme- eller gasinstallationer berøres, Såfremt der ønskes ændret 

føring af fælles (dvs. lodrette) installationer, flytning af radiatorer el.lign., skal dette 

forelægges bestyrelsen til godkendelse senest 2 måneder forud. Ændringer uden for 

egen lejlighed kan ikke imødekommes. Gulvvarme med varmt vand fra fælles 

varmecentral kan af tekniske årsager ikke imødekommes. 

 

f. sikre, at arbejdet (især VVS - arbejde) respekterer ejendommens installationer og 

beboernes brug heraf. Lukning for vand, varme, el og gas på ejendommens fælles 

installationer må kun udføres af ejendommens håndværkere. Aftale om lukning sker 

gennem viceværten senest 8 dage forud. Hvis der påføres fællesskabet udgifter, skal 

disse dækkes af den pågældende beboer.  

 

g. ved akut opståede skader, der kræver lukning for fælles installationer, gælder det 

selvfølgelig om at begrænse skaden mest muligt. Her kontaktes viceværten på tlf. 21 

20 30 03. Hvis det er uden for normal arbejdstid, prøves på anden måde, f.eks. Falck, 

der kan tilkaldes på tlf. 70 10 20 30. Foreningens abonnementsnummer er 19072579. 

 

h. byggeaffald fra renovering af lejligheder ikke henstilles i storskraldsrum, men 

bortskaffes på anden vis. 

 

i. Vinduer: Bortset fra indvendig maling og vedligehold af eventuelle forsatsruder er 

vinduernes vedligeholdelse omfattet af den fælles ejendomsret. Reparation og 

vedligeholdelse forestås derfor af ejerforeningen, og eventuelle skader meddeles til 

viceværten. Udskiftning af knuste ruder i en lejlighed sker ved egen foranstaltning.  

 

j. Såfremt man ønsker at udskifte vinduer, er det for egen regning og skal aftales på 

forhånd med bestyrelsen, da der kan opstå følgeudgifter, som er fællesudgifter. Vi er 

omfattet af områdets bevarende lokalplan 411 med retningslinjer for facadens og 

vinduernes udseende. For at sikre, at facade og vinduer fremstår ensartet, har 

ejerforeningen i efteråret 2011fastsat fælles retningslinjer for vinduernes udseende 

og konstruktion. 

 

k. Forud for udskiftning af vinduer skal bestyrelsens godkendelse indhentes. 

 

l. Lift: Ved anvendelse af lift på ejendommes arealer, skal der anvendes 

trykudligningsplader ved enhver opstilling. Hvis liften er forsynet med 

”larvefodsbælter” skal der anvendes køreplader til hele transporten i området. 

 

m. Stillads: Ved anvendelse af stillads skal der anvendes trykudligningsplader ved 

opstillingen. 

 

Såfremt ovennævnte foranstaltninger ikke overholdes, er bestyrelsen bemyndiget til at 

iværksætte foranstaltninger for beboerens regning 
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14. I forbindelse med fraflytning at sørge for at: 

 

a. administrationen underrettes i god tid, 

 

b. kælder- og loftsrum ryddes fuldstændigt og rengøres, 

 

c. affaldscontainer ikke overfyldes til gene for andre og ikke anvendes til storskrald 

eller byggeaffald, 

 

d. storskrald bringes væk fra ejendommens område for egen regning 

 

e. trapper og fællesarealer efterlades i ryddet og rengjort stand. 

 

IV. Påbud. Det er ikke tilladt at … 

 

1. parkere på garagepladsen eller i gården. Kortvarigt stop for af- og pålæsning er tilladt. 

 

2. cykle eller køre på knallert i gården, gennem porten eller på stien til nordsiden (Strandvejen 

20 A, B og C), 

 

3. henstille genstande af enhver art herunder også fodtøj eller affaldsposer på fællesarealer, 

f.eks. hoved- og køkkentrapper, i kældergange eller på fælles loftsrum. Uhensigtsmæssigt 

stillede genstande fjernes for beboerens regning.  

 

4. fodre fugle ud fra altaner og vinduer, 

 

5. ryge på trapper eller i lofts- og kælderrum 

 

6. anvendelse af støjende værktøj og støjende arbejder, må kun finde sted på hverdage i 

tidsrummet kl. 08.00 til kl. 17.00.Dette gælder også, hvor arbejdet udføres af 

håndværkerfirmaer. 

På lørdage, søn- og helligdage må anvendelse af støjende værktøj og støjende arbejder kun 

udføres undtagelsesvist og højst sammenlagt i én times varighed og kun i tidsrummet fra 

kl.10,00 og til kl. 14.00. 

Der må ikke udføres arbejder af håndværksfirmaer på lørdage og søn- og helligdage. 

 

 

7. anbringe storskrald i affaldscontainere for dagrenovation eller på fællesarealer, jævnfør også 

pkt. III 8 og 9. 

 

8. anvende TV, radio og lign. på ejendommens fællesarealer eller altaner 

 

9. permanent at tilslutte el forbrugende udstyr til foreningens elinstallationer. I garager går 

forbrug på fællesmåler, og det er forbudt at tilslutte særligt forbrugende elektriske apparater 

herunder elvarmeovne. Opladning af elbiler og elcykler i garager kræver ændring af 

installation og opsætning af måler. Udgiften afholdes af beboeren; men installationen skal 

godkendes af bestyrelsen og udføres af ejendommens håndværker. 

 

10. at ændre på varmesystemet uden ejerforeningens forudgående godkendelse, idet vi skal være 

sikre på, at ændringen kan fungere sammen med ejendommens varmesystem. I givet fald vil 
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bestyrelsen inddrage ejerforeningens byggekyndige ejendomsinspektør i vurderingen af 

sagen. 

 

11. bruge grill eller anden åben ild på altaner. 

 

12. opsætte parabol eller udvendig antenne på altanen eller på bygningen. 

 

13. anvende elevatoren til transport af varer, uden at man selv er i elevatoren. 

 

14. opsætte isolering på tagets inderside i loftsrummene 

 

15. lufte hunde i haven eller gården. 

 

 

 

 

 

V. Ikrafttræden 

 

1.   Denne husorden er udstedt iht. vedtægterne og omdeles til beboerne på den ordinære 

      generalforsamling i ejerforeningen den 2. april 2019. 

 

2.   Eventuelle klager over manglende overholdelse af bestemmelserne forelægges skriftligt for 

      bestyrelsen. Denne vil så behandle klagen iht. vedtægterne. 

 

3. Husordenens bestemmelser anvendes fra og med den 3. april 2019. 

 

 

Bestyrelsen for Ejerforeningen Lyneborg 

København Ø, den 2. april 2019 


