
90114 – HAMMERTHOR 

HUSORDEN 

 

BAD OG TOILET 

For at undgå ubehageligheder for dig selv og din underbo, bør man være 
varsom med, hvad man skyller gennem vask og toilet. 

HUSK – at engangsbleer, vat og avispapir m.v. aldrig bør kastes i 

toiletkummen! 
 

Skulle der alligevel være kommet tilstopning eller utætheder, underret da 
kontoret – hurtigst muligt! 

 
HUSK: Udluftning efter bad! 
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TRAPPEAFSATSER 

Alle bedes medvirke til at holde vore fællesarealer, herunder indgangspartier, 
trappeafsatser og elevatorer i pæn og ordentlig stand. 

 

Cykler, knallerter og EU-scootere må ikke stilles på terrasser og 
trappeafsatser, men skal henstilles i de overdækkede cykelskure, eller 

under betonafsatsen i hovedbygningen. 
 

Barnevogne og klapvogne kan stilles i kælderen. 
 

HUSK – at indgangspartier er det første vore gæster ser, når de kommer på 
besøg. 

 
…vær' derfor med til at holde orden, så vi giver et godt indtryk i 

afdelingen! 
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MUSIK OG STØJ 
Ved brug af radio, TV eller lignende – VIS HENSYN TIL DE ØVRIGE BEBOERE! 

Efter kl. 22.00 skal lyden dæmpes. 



 
Når du finder anledning til at feste i din lejlighed – underret da dine naboer. 

 
Undgå venligst brug af boremaskiner eller andre støjende elmaskiner efter kl. 

20.00 – vis hensyn. 
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VASKEMASKINER OG TØRRETUMBLER 
Uanset at Afdeling Hammerthor er udstyret med de mest moderne hårde 

hvidevarer, kan det ikke undgås, at vaskemaskinen og tørretumbleren støjer. 
 

Vis hensyn til under- og overbo og benyt, for så vidt det er muligt, de hårde 
hvidevarer i dagtimerne. 
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BILPARKERING 
På p-pladserne må der kun hensættes personvogne, der tilhører beboerne, 

samt deres gæster. Lastvogne, varebiler, anhængere, campingvogne og 
lignende, må ikke parkeres på disse pladser. 

 

Det er tillad at parkere en campingvogn - for klargøring - i max 3 døgn. 
 

Der må ikke parkeres udenfor de afmærkede båse. Indkørselsvejene skal 
være fri, af hensyn til udrykningskøretøjer. 
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ALTANER 

Vore altaner kan ses af alle der færdes i afdelingen. Derfor har vi lavet 
følgende regler for altanerne. 

 
”Vær opmærksom på, at der ikke må opsættes paraboler eller lignende på 

ejendommen, herunder ejendommens altaner”. 

 
Der udleveres sejl til altanerne, som kan monteres efter ønske. Disse sejl 

skiftes/vedligeholdes efter behov.  
 

Udgifter vedrørende oliering af plankeværk henføres til vedligeholdelse. 
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HUSDYR 
Det er ikke tilladt at holde husdyr, herunder hunde, katte, slanger og andre 
krybdyr. 

 
Øvrige mindre husdyr, såsom hamstre og stuefugle kan holdes, hvis de ikke er 

til gene for de øvrige beboere – hverken ved støj eller lugt!!! 
 

Eventuelle mindre dyr kan kræves fjernet, såfremt der indløber klager. 
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