Ejerforeningen Ndr. Fasanvej 78 – 82 og Guldborgvej 25 – 27, 2000 Frederiksberg

HUSORDEN
Til overholdelse af god orden i ejendommen påhviler det enhver ejer/lejer i fælles
interesse, at overholde de bestemmelser som ejerforeningen træffer, herunder
nedenstående generelle regler.
Det er alles ansvar, at ejendommen holdes i forsvarlig stand. Skader på
ejendommen f.eks. fugt, brud på rør, radiatorer og cisterner, knuste ruder og
lignende bør straks anmeldes til viceværten eller ejerforeningens bestyrelse og
efterfølgende repareres. For at undgå fugtskader tilrådes det, at der foretages
daglig udluftning i såvel hele lejligheden som i indbyggede skabe og lignende
steder. Tørring af tøj i lejlighederne bør enten undgås eller suppleres med ekstra
udluftning.

Indgange, d.v.s. fordøre, bagdøre, kælder døre og porte i gården, skal altid være
aflåste når man ikke er i umiddelbar nærhed. Man bør også tilse, at eksempelvis
håndværkere overholder disse regler.
I regn, sne, frost og stormvejr skal vinduer i opgange samt i lofts- og
kælderrum holdes lukkede. Vinduer i lejlighederne skal ved udluftning haspes
forsvarligt for at undgå knuste ruder. Der er ikke tegnet glasforsikring.

Fællesarealer skal holdes pæne og ryddelige. Tobaksrygning på indvendige
fællesarealer, så som for- og bagtrapper, samt lofts- og kælderrum, er af hensyn
til vort fælles miljø, samt brandfare ikke tilladt.

Opgange, bagtrapper og kældergange må ikke blokeres eller anvendes til
opmagasinering, både af hensyn til den almene orden samt af hensyn til eventuel
evakuering i tilfælde af brand. Legetøj, liggestole og lignende skal fjernes fra
gård- og havearealer efter brug.

Cykler skal parkeres i cykelstativer eller i cykelkælder.
Parkering af biler i gården er ikke tilladt. Motorcykler, knallerter og andre
mindre motorkøretøjer kan parkeres i gården, såfremt der er indhentet
tilladelse hertil fra ejerforeningens bestyrelse.

Affald skal pakkes forsvarligt ind og anbringes i containerne i gården (ikke på
eksempelvis bagtrapper). Papiraffald skal i de dertil beregnede containere og
tomme flasker i flaskecontaineren på Guldborgvej.

Storaffald må ikke henstilles ved containerne, men skal anbringes ved gårdens
sydlige port, når det er meddelt fra ejerforeningen at indsamling af storskrald
foretages. Datoerne for dette bekendtgøres på opslagstavleme i opgangene. Vil
man skille sig af med storskrald på andre tidspunkter, må dette ske for egen
regning.

Støjende og generende adfærd bør undgås på fælles arealer. Af hensyn til
natteroen, bør musik dæmpes ved fester, senest kl. 23 på hverdage, og det
tilrådes, at man ved større arrangementer af festlig art, underretter naboerne
herom i god tid, f.eks. ved et opslag i opgangen. Larmende husholdningsmaskiner
må ikke benyttes efter kl. 22.
For anvendelse af boremaskiner og andet elektrisk værktøj, skal følgende tider
overholdes:
Hverdage 08.00 – 20.00

Weekends 10.00-18.00

For at forebygge indbrud, opfordres der til, at man ikke bare holder øje med sin
egen, men også de tilstødende lejligheder, og at man slår alarm ved mistænkelige
forhold. Det er en god ide, at aflevere en ekstra nøgle til naboen, viceværten eller
ejerforeningens bestyrelse, hvis man er bortrejst i længere tid (det sikrer fri
adgang, hvis uheldet er ude). Samme forhold er gældende, hvis man har loftseller kælderrum, hvor der befinder sig haner eller ventiler.

Det er ikke tilladt at opsætte markiser, parabolantenner, altankasser, skilte
eller andet på husets facade.

Det er forbudt at lægge mad ud til fugle og andre dyr på ejendommens område
på grund af risikoen for skadedyr.

Det er tilladt at holde husdyr i ejendommen efter tilladelse fra ejerforeningens
bestyrelse. Dog vil der ikke blive givet tilladelse til store hunde samt kamphunde.

Vedtaget på generalforsamlingen den 15. april 2008

