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1 Antenne
Ejendommen har indlagt kabel TV. Beboerne må ikke opsætte private udvendige tv og radio
antenner, uden tilladelse fra bestyrelsen.

2 Biler, motorcykler, knallerter og cykler
Anbringelse må kun ske på bebyggelsens hovedparkeringspladser, som er placeret ved stamvejen.
Det er således forbudt, uden særlig tilladelse, at parkere i stræder eller på stier. Dog er af- og
pålæsning tilladt.
Nødvendig kørsel skal foregå under hensyntagen til de omkringboende og med max 5 km/t.
Kørsel med motorcykler og knallerter må ikke ske på området.
Firmabiler, lastbiler, campingvogne, trailere og lystbåde må ikke parkeres på ejendommens om-
råde.
Kørsel på græsset er forbudt.
Alle stræder er redningsveje og skal til enhver tid være tilgængelige.
Cykler placeres i cykelskure, forhaver og i øvrigt til minimal gene for andre beboere. Fx ikke
foran postkasser samt indgange til vaskerier og fælleshuse.

3 Bad og toilet
For at undgå tilstopning af afløbsrør må der kun anvendes almindeligt toiletpapir.
Tøjstykker, bleer, vat og avispapir må ikke kastes i toiletkummen. Tilstopning af afløbsrør og
kloakker er til gene for alle og reparationer er besværlige og bekostelige. Utætheder ved vandhaner
og cisterner medfører stort vandspild. Mangler anmeldes til ejendomsfunktionæren.
Med hensyn til reparation og fornyelse henvises til lejekontraktens bestemmelser.

4 Beplantning og udearealer
Beplantning som ændrer ved områdets haveplan må ikke foretages.
Det beplantede eller stenbelagte område udenfor de enkelte lejligheder og ”private” haver, vedli-
geholdes af beboeren.
De øvrige områder vedligeholdes og renholdes af ejer. Opmagasinering af diverse indbo, mate-
rialer, kaninbure o.l. må kun ske under hensyntagen til de omkringboende, således at området
generelt fremstår ryddeligt.
Haveaffald, haveredskaber, gamle sandkasser og andet må ikke placeres på fællesarealerne samt
gennemgangs stier.
Til sort set alle boliger i stueetagen hører et privat haveareal ud for boligens havefacade.
Haverne er adskilt af hække af liguster, nauer eller avnbøg og er udlagt i græs med en fliseterrasse.
For disse havearealer gælder, at der ikke må ændres på hækkenes udstrækning, hverken ved at
fjerne hække, buske eller ved at plante supplerende hække for enden af haverne. Generelt gælder
det, at haven må strække sig 10 meter ud fra inderste betonmur. Hvis dette ikke er tilfældet,
kan hækken flyttes, dog skal dette ske i samarbejde med øvrige naboer, så der bevares en lige
hæklinie. Der vil være steder, hvor en flytning af hækken ikke kan lade sig gøre, derfor skal man
sikre sig ejendomsfunktionærens godkendelse.
Der må ikke opsættes hegn eller læskærme af træ, plexiglas eller lignende.
For alle haver gælder det, at disse ikke må udvides.
Hvis beboere ønsker at opsætte markiser, må det ikke være til gene for naboerne. Farven skal
være enten hvid eller blå og afdelingsbestyrelsen skal give tilladelse.
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4.1 Pasning af hække og græs
Pasning af hække og græsarealer indenfor hækkene påhviler beboerne.
Græsset skal holdes i god vækst og klippes regelmæssigt.
Hækkene skal klippes mindst en gang om året. Hækkene topklippes så de får en højde mellem
1,2 og 1,8 m.
Forarealer langs stræderne er, ved boliger, der har indgang vendt mod vest, udlagt som enten en
forhave omgivet af træhegn eller fliseterrasse.
Forarealet kan enten være græssået eller belagt med singles (typen af sten), træbelægning eller
fliser og skal bibeholdes sådan.
Beplantning består fx af blomstrende sirbuske som jasmin, fjeldribs, deutzia og gedeblad.
Yderligere afskærmning i form af hække eller læskærme skal opføres i overensstemmelse med
oprindelige hegn og planteplan.
Vedligeholdelse af forarealer ud til henholdsvis træhegn og trækantbræt påhviler beboerne.
Af hensyn til den tætte bebyggelse og den nære afstand til facaderne, må der kun plantes efter
følgende retningslinier:

• Syd, øst og vestvendte haver:
Frugttræer på dværgstamme, dværgtræer og sirbuske og frugtbuske. Supplerende beplant-
ning holdes indenfor hækkenes begrænsning, og må for løvfældende planters vedkommende
ikke blive højere end 2,5-3 meter af hensyn til naboers lys og solforhold. Stedsegrønne buske
og dværgtræer må ikke blive højere end hækken dvs. max 1,8 meter.

• Forarealer med singles, træbelægning eller fliser:
I disse arealer må der kun plantes lette løvfældende sirbuske med en max højde på 2 meter.
Af stedsegrønne må der kun plantes lave dværgbuske, der ikke må blive højere end 1 meter.
Der må ikke plantes nåletræer. Ved beplantning i singelsbede afgraves singels således, at
der bliver et passende plantehul, der muldfyldes i forbindelse med beplantningen. Efter
plantningen reetableres singlesbedet.

• Udvidelse af flisebelægning og træbelægning:
Ved udvidelse af træ/fliseterrasser skal den opgravede muld eller singles og andet tilhørende
affald bortkøres omgående.

• Terrasserne må ikke anlægges højere end 15 cm. under gulvhøjde og skal have ca. 2% fald
væk fra huset, dvs. 2 cm. pr. meter.

Fællesarealerne.
Grønningen og de øvrige friarealers karakter må ikke ændres.
Dyrkning af grøntsager og blomster mm. må, udover hvad der er nævnt i det foregående, kun ske
på de arealer, der er udlagt til beboernes ”nyttehaver”.
Vedligeholdelse af fællesarealerne foretages af ejeren.

5 Forurening
Forurening eller beskadigelse af beplantning og bygninger, herunder tegninger på facader og
vægge er forbudt. Ligeledes er henkastning af affald udenfor de opstillede containere ikke tilladt.
Containerne skal altid kunne lukkes.
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6 Husdyr
Hver husstand må kun have en hund eller en kat. Hunde skal på området føres i snor og må ikke
være til gene for beboerne. Hundeekskrementer skal opsamles og smides i affaldscontainer.
Katte skal være neutraliserede.

Nedenstående kamp-/muskelhunde, som defineret af Dansk Kennel Klub, er ikke tilladt at holde,
få besøg af eller midlertidigt passe:

1. Staffordshireterrier = Amstaff og blandinger af disse

2. Bullmastiff og blandinger af disse

3. Bullterrier og blandinger af disse

4. Pitt Bull Terrier (er forbudt ved lov) og blandinger af disse

5. Dogo Argentino og blandinger af disse

6. Dogo Carnarian og blandinger af disse

7. Dogo de Bordeaux og blandinger af disse

8. Americo Bull Terrier og blandinger af disse

9. Amerikanske og engelske Bulldogs og blandinger af disse

Hvis der pr. 17.9.09. findes hunde af ovennævnte afstamning i Fuglsangpark, skal hundene indtil
fraflytning eller død bære mundkurv.
Hvis ovennævnte regler om kamp-/muskelhunde overtrædes, skal hunden omgående fjernes fra
bebyggelsen. Hvis ikke hunden fjernes omgående, anvendes de gældende sanktioner. Generelt skal
alle husdyr holdes på en etisk forsvarlig måde og ikke være til gene for andre beboere.

7 Indvendig vedligeholdelse
Den indvendige vedligeholdelse påhviler beboeren. I øvrigt henvises til lejekontraktens bestem-
melser om indvendig vedligeholdelse, og om lejlighedens aflevering ved fraflytning. Der henvises til
”Lov om individuel råderet”. Det påhviler lejer at sørge for tilstrækkelig udluftning af lejligheden.

8 Støj
Det påhviler beboerne i og udenfor boligen at vise hensyn og tolerance overfor de øvrige beboere.
Man må derfor ikke, ved støj (fx høj musik) eller på anden måde være til gene for ejendommens
beboere. Boremaskiner og andet støjende værktøj, må kun benyttes på hverdage i tidsrummet
fra kl. 8.00 – 20.00. På lørdage, søn- og helligdage i tidsrummet fra kl. 10.00 – 18.00.
Vaskemaskiner må ikke benyttes i tidsrummet fra kl. 23.00 – 7.00.

9 Installationer
Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler må kun installeres efter gældende lovgivning og
må ikke ved støj eller på anden måde være til gene for ejendommen og dens beboere.
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10 Udvendig vedligeholdelse
Bygningerne vedligeholdes udvendig på ejerens foranstaltning. Påfører man bygningen skade ud-
vendigt, skal dette erstattes eller repareres for egen regning.

11 Vandforbrug og affaldsregulativ
Ejendommen har kollektiv vandmåler / vandregning. Der må ikke forekomme unødvendigt for-
brug af vand.
Der henstilles derfor til, at der ikke unødigt fyldes svømme / badebassiner, ligesom havevanding
bør foregå med håndholdt vandslange.
Ligeledes opfordres alle til at overholde det til enhver tid gældende affaldsregulativ.
Det er i alles interesse at spare på ressourcerne. Der er opstillet containere til dagrenovation i de
enkelte grupper.
Glas / flasker / sammenfoldet pap / aviser anbringes i de dertil indrettede containere foran nr.
16 og nr. 122.
Kasseret indbo / haveaffald / affald fra dyr / batterier / elektronik sorteres og anbringes i ind-
hegningen ved skuret i nr. 16.

12 Sanktioner
Overtrædelse af husorden vil medføre:

1. Påtale fra ejendomsfunktionæren

2. Dernæst skriftlig påtale fra afdelingsbestyrelsen

3. Hjælper dette ikke, vil beboeren modtage advarsel fra boligadministrationen, som i sidste
instans kan medføre opsigelse af lejemålet.
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