
Husorden for E/F Gl. Ladegaard 

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 19. oktober 2020. 

Formål 

For at sikre en rolig og harmonisk ejendom og godt naboskab må alle beboerne og erhvervsdrivende 

udvise hensynsfuldhed og ansvarlighed i ejendommen. 

Særligt vedr. butikkerne: Lejere af erhvervslokaler skal desuden til enhver tid overholde gældende lovgivninger 

og officielle retningslinjer fra myndigheder. 

 

Affald 

For at mindske risikoen for forekomst af rotter skal man lukke sine affaldsposer og ikke fylde mere affald i 

containerne end, at de kan lukkes helt. Affald skal sorteres i overensstemmelse med anvisning på 

beholdere. Ved forkert sortering bliver containere ikke tømt eller kun mod en merudgift fra 

renovationsselskabet. Affald skal komprimeres, fx ved sammenfoldning af papkasser og opskæring af 

plastemballage. Affald skal fordeles jævnt, da overfyldte containere tiltrækker skadedyr eller affald kan 

blæse ud i gården. 

Storskrald: Ejendommen har særskilt rum til storskrald. Storskrald skal stå opdelt, så det er nemt at 

håndtere. Ved overfyldt storskraldsrum bliver det ikke tømt ved de forudbestilte afhentninger. Det er ikke 

tilladt at henstille bygningsaffald, som skal afleveres på genbrugsstation. 

 

Altaner 

Afskærmning. Mellem tremmerne på altanen må der sættes afskærmning i form af lærred op i farverne 

beige/natur eller »Frederiksberg-grøn«. Der må ikke opsættes anden afskærmning. 

Lys. Elektrisk lys må ikke opsættes og bruges, så det er til gene for andre. 

Grill. Brug af gasgrill på altanen er tilladt, hvis det sker uden væsentlige røg- og lugtgener for de øvrige 

beboere. 

 

Bygning 

Forandringer i bygningen, herunder gennembrydning af facade fx til ventilationsrør, nøglecylinder, må kun 

ske efter skriftlig henvendelse til bestyrelsen, som skal godkende indgrebet. Forandringer af bærende 

elementer, typisk indre vægge i lejlighederne, må udover skriftlig godkendelse fra bestyrelsen kun ske efter 

henvendelse til relevante myndigheder.  

 

Cykler 

Cykler, herunder ladcykler, skal parkeres i eller ved gårdens cykelstativer. Alternativt kan cykler i lighed 

med barne- og klapvogne mv. parkeres i gårdens cykelkældre. 

 



Dyr 

 Husdyr. Det er ifølge vedtægterne ikke tilladt at holde husdyr i ejendommen. I særlige tilfælde kan 

bestyrelsen dispensere herfra. Dispensation gives kun under forudsætning, at husdyret ikke er til gene for 

de øvrige beboere, og at det ikke opholder sig i gården. 

 Fodring. Fodring af fugle må ikke foregå fra ejendommen, heller ikke fra vindue, foderbræt eller fuglekasse. 

Brød og madrester må ikke udlægges på ejendommens område af hensyn til rottefare. 

 Skadedyr. Forekomst af rotter på ejendommen, myrer i lejlighederne, duer eller måger på loftet og lignende 

skal omgående meddeles til viceværten. 

D.  

Dørtelefoner 

Brug dørtelefonerne med omhu. Luk kun op for folk, der har et relevant ærinde i opgangen. 

 

Elevatorer 

Elevatorerne skal benyttes med forsigtighed og omtanke. Der er monteret overlastsikringer i flere 

elevatorer, som sikrer, at de ikke kører fast. 

A. Elevatorerne må ikke benyttes til godstransport, uden at der følger en person med, idet flyttekasser mv. 

under kørslen kan blokere den indvendige dør. 

B. Personer, som misbruger elevatorerne, skal selv afholde udgiften til reparation og assistance. Tilkaldes 

assistance til ikke-akut, fastsiddende elevator uden for almindelig arbejdstid og uden bestyrelsens eller 

viceværtens accept, vil regning blive sendt til den pågældende rekvirent.  

 

Grill 

Brug af grill i ejendommens gård er kun tilladt, hvis det sker uden væsentlige røg- og lugtgener for de 

øvrige beboere. En varm grill må henstå til den følgende dags morgen, hvis den er placeret forsvarligt af 

hensyn til særligt legende børn. Grill kan anbringes i cykelkældrene, men skal forsynes med tydeligt navn 

og adresse.. Beboere er velkomne til at bruge de opstillede grillanlæg, som skal efterlades rengjorte og fri 

for fedt- og madrester. 

 Af hensyn til brandfare, er det alene tilladt at anvende gasgrill på altaner. Kulgrill kan anvendes i 

gårdmiljøets grill område. Brug af grill, på altaner eller i gårdmiljø, er kun tilladt, hvis det sker uden 

væsentlige røg- og lugtgener for de øvrige beboere. 

 

 

Paraboler og antenner 

Det er ifølge vedtægterne ikke tilladt at opsætte paraboler og/eller antenner mv. på ejendommen. 

 

Parkering i gården 

Parkering i gården er ikke tilladt. Undtaget er arbejdskøretøjer som lifte, gravemaskiner og lignende mod 

forudgående tilladelse fra bestyrelsen.  



 

Rygning 

På grund af brandfare og hensyn til øvrige beboere er rygning ikke tilladt på fællesarealer, herunder 

gårdmiljø, hoved- eller køkkentrapper, loft, cykelkældre, værksted og gårdtoiletter.  

 

Støj og lugt 

Enhver form for unødig støj skal undgås. Der skal især være ro på ejendommen i tidsrummet kl. 22.00 til 

kl. 07.00. 

 Radio, musikanlæg mv. skal altid benyttes med fornøden hensyntagen til ejendommens øvrige beboere og 

må ikke finde sted for åbne vinduer, på altaner eller i gårdhaven. 

 Benyttelse af støjende el-apparater, værktøj/maskiner i ejendommen må kun ske indenfor tidsrummet 

07.00 til 18.00. Søn- og helligdage dog kun kl. 10.00-16.00. Dette skal foregå indendørs og med lukkede 

vinduer og døre. 

D. Afholdelse af fester mv. skal varsles over for de øvrige beboere senest tre dage før ved opslag i opgangen. 

Særligt for alle: Luk porten med roligt fremfor at et voldsomt smæk og være bevidst om støj ved ophold på 

altaner og leg i gården. 

Særligt for erhverv: Butikker/restauranter med madlavning skal holde døre og vinduer lukkede til såvel gård- 

som butiksside.  

 

Trapper 

Ejendommens trapper renholdes og vedligeholdes af Ejerforeningen. 

Såvel hoved- som køkkentrapper skal være ryddelige. Der må ikke henstilles affald eller private genstande 

(fx fodtøj, møbler, legeredskaber, cykler). Dette er vigtigt både af hensyn til trappevask og trappernes 

funktion som flugtveje ved brand. 

Vinduerne på hoved- og køkkentrapper skal normalt være lukkede. Hvis man åbner dem, skal de lukkes 

igen efter udluftning for at undgå skader pga. regnvand og fugles efterladenskaber. Udvis forsigtighed og 

undgå at skramme trapperne ved transport af inventar til og fra lejlighederne fx ved flytning. Eventuelle 

skader vil blive udbedret for ejerens eller skadevolders regning. 

 

Overholdelse af denne husorden 

A. Enhver beboer, som konstaterer, at nærværende husorden ikke bliver respekteret, bør gøre 

opmærksom på dette over for vedkommende. 

B. Hvis en overtrædelse af Husordenen sker gentagne gange, kan der rettes skriftlig henvendelse til 

Ejerforeningens bestyrelse, som vil behandle sagen. 

 


