
Husordensreglement

For ejendommen: AB Strandbo 1

Ejendomskontortid: Alle hverdage mellem kl. 12 og 13, tidlige tirsdag kl. 7-8 
og torsdag kl. 17-18.

Telefon: 35427686

Affald

Køkkenaffald: anbringes i de almindelige affaldscontainere.
Aviser/papir: placeres i de papircontainere, som er opstillet i gårdens 
affaldsbygning.

Det kan genbruges:
Aviser, ugeblade og andet papir
Reklamer, tryksager og telefonbøger

Det kan ikke genbruges:
Mælke-/juicekartoner og pizzabakker
Pap/bøger – brug separat container

Pap: 
Afleveres i papcontaineren i affaldsrummet.
Glas/flasker: 
Afleveres i glascontaineren i affaldsrummet i gården.
Grønt affald (blomster, jord, juletræer o. lign.):
Placeres bagerst i affaldsrummet.
Miljøaffald (kemikalier og malingrester)
Må ikke smides i affaldscontaineren. Det skal afleveres til viceværten i 
kontortiden, eller afleveres på den kommunale
containerplads.
Storskrald: 
Storskrald (møbler) må kun henstilles efter forudgående aftale med 
viceværten. Den store container placeret foran affaldsrummet må 
udelukkende bruges til kasserede indbogenstande. Containeren må ikke 
bruges til byggeaffald.

I øvrigt:
Intet affald må smides/opbavares på de indendørs fællesarealer, ligesom det 
er forbudt at henkaste affald på bebyggelsens udendørs områder.

Børn
Der må ikke udvises støjende adfærd i trappeopgangene til væsentlig gene 
for de øvrige beboere.

Cykler, lege- og barnevogne, kælke o.lign.
Cykler, lege- og barnevogne, kælke o. lign. må ikke henstilles  i længere tid i 
opgange eller kældergange. Lege- og barnevogne kan opbevares i 
barnevognsrummene. Cykler placeres i cykelkælderen eller i stativerne ved 
opgangene. 

Fodring
Af hygiejniske årsager (rotter, duer, katte m.v.) er det ikke tilladt at 
udlægge brød, madrester eller andet foder i
gården eller foran ejendommen.

Fyrværkeri
Fyrværkeri må ikke antændes noget sted i ejendommen eller på dennes 
grund.

Biler
Da indkørslen til gården fungerer som brandvej, må ingen parkering finde 
sted her. Parkering kun med gyldig
tilladelse udstedt af Strandbo1 eller 2.

Parkering af personbiler og motorcykler må ikke finde sted på boligområdet 
uden for de etablerede parkeringspladser.

Musik
Musik samt anden støjende underholdning må kun udøves således, at den på 
hverdage ikke er til gene for de øvrige beboere. Alle beboere opfordres til 
at varsle fester en uge i forvejen.

Opmagasinering
Ifølge brandsikringsbekendtgørelsen må ejendommens trapper og øvrige 
fællesarealer ikke benyttes til opmagasinering af
private ejendele, herunder cykler, barnevogne, sko, affaldsposer m.v.

Støj
Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler til lettelse for husførelsen 
skal installeres og anvendes således, at de ikke ved støj eller på anden 
måde er til gene for ejendommens beboere. Brug af boremaskiner og andet 
støjende værktøj må ikke finde sted mellem kl. 20.00 og 07.00.



Rygning
Rygning på de indvendige fællesarealer er ikke tilladt.

Vinduer
I regn, sne, frost og stormvejr skal alle vinduer i trappeopgange og 
kælderrum holdes lukkede.

Vaskeri 
Brug af vaskerum er underlagt E/F Strandbo II's reglement, da vaskerummet 
tilhører E/F Strandbo II.

E/F Strandbo II’s reglement er følgende:

1) Maskinerne må benyttes i tidsrummet 07:00-21:00 på hverdage og 
09:00-19:00 på lørdage samt helligdage, som ikke
falder på en søndag. Det er kun det lille vaskeri, der er åben om søndagen 
mellem 09.00-19.00

2)Vasketuren skal være påbegyndt senest 15 min. efter starttidspunktet. I 
modsat fald bortfalder
reservationen. Vasketuren kan benyttes i hele den reserverede periode (2 
timer).

3) Vaskeri og rullekælder skal efter brug afleveres i tømt, rengjort stand. 
Husk:
Tørretumblerens filter skal være rengjorte.
Vaskerummet skal efterlades ryddeligt og rent.
Af hensyn til alle beboere, der anvender vaskerummet, henstilles der til, at 
du husker at fjerne tøjet igen

Beboerne bedes respektere de anførte vasketider på den ophængte 
vasketavle i vaskekælderen.


