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HUSORDEN – Ejerforeningen Jægerhaven 
 

AFFALD: 
Der må ikke henkastes/henstilles affald på fællesarealerne, dvs. på trapperne, i kælderen, 
på p-arealer eller på de grønne arealer. 
 
Aviser/blade og andet rent papiraffald, skal anbringes i papircontaineren. 
 
Papaffald lægges ud til storskrald sammenfoldet, eller køres på genbrug. Altså ikke i 
skakten og ikke i papircontaineren. 
 
Flasker og glasvarer skal afleveres i flaskecontaineren. 
 
Stort affald. Ejerne står selv for bortskaffelse af storskrald. Foreningens trailer kan be-
nyttes til bortkørsel til den nærliggende genbrugsplads. 
 
Trailer, foreningen har en trailer, som foreningens medlemmer er velkommen til at låne. 
 
Jord og planterester fra altankasser m.m. kan henlægges i de grønne containere (der er 
opstillet ved nr. 102). Hvis der er tale om en større mængde grønt affald, skal man forhø-
re sig hos viceværten, om et hensigtsmæssigt tidspunkt. 
 
 
PARKERING 
Barnevogne/løbehjul/kælke m.m.  skal henstilles i cykelkælder eller eget kælderrum. 
Kortere tids henstillen i trappeopgange - max. 30 min  - kan accepteres, hvis de ikke er til 
gene for den almindelige færden i opgangen. 
 
Cykler bedes henstillet udendørs i stativerne, eller i cykelkælderen. 
 
Biler bedes parkeret i båsene. (p.t. er der ikke pladser nok, parker venligst hensynsfuldt. 
Alle bedes bestræbe sig på at parkerer i båsene – hvis der er ledige.) 
 
 
STØJ 
Brug af boremaskiner og andet larmende værktøj må kun finde sted i følgende tidsrum: 
Hverdage: indtil kl. 20. 
Weekend: 10-18 
 
Støjende adfærd er ikke tilladt efter kl. 22. Der skal uanset tidspunkt, tages hensyn til de 
øvrige beboere. Der henstilles til,  at evt. støjende adfærd altid sker for lukkede vinduer. 
Dette gælder ligeledes for brug af vaskemaskiner og tørretumblere, som står i eget hjem. 
Ved installation skal maskinerne placeres på et cementunderlag og ikke direkte op ad 
vægge. 
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Det er en god idé at give opgangen og nabo-opgangene besked ved en notits på opslags-
tavlen, hvis man skal holde fest, eller foretager sig andet, der kan være støjende efter kl. 
22.  
 
 
VASKERI 
Vaskeriet må benyttes i tidsrummet kl. 6-22. Der må kun vaskes for ejendommens beboe-
re. 
 
Fyld vaskemaskinerne op uden at proppe dem. 
 
Vasketøjsvogne – sæt disse på plads efter brug. 
 
Vasketøj tages ned når det er tørt. Hvis man tager andres vasketøj ned, skal det lægges 
glat og ordentligt på bænken. 
 
Efterlad vaskerummet i en stand, som man selv ville ønske at finde det. Risten i tørre-
tumbleren skal renses efter brug. 
 
 
RYGNING 
Der må ikke ryges i opgangene og i kælder gangene. 
 
 
RENGØRING 
Karme om hoveddørene og selve dørene, skal renholdes af de enkelte ejere. 
 
Vi henstiller til at ”løbere” under skakten tørres af straks de er kommet. 
 
Der må ikke henstilles effekter i trapperummet, hverken under trappen eller på reposerne 
eller i kældergange (brandregulativ). 
 
Vi henstiller til, at fodtøj m.m. ikke opbevares i opgangene. 
 
 
LEGEPLADS/LEGEREDSKABER 
Foreningen har ansvar for de faste elementer på legepladsen. 
 
Vi henstiller til, at man viser hensyn og rydder op efter sig. 
 
VICEVÆRT 
Viceværten har telefontid mandag-torsdag 8-15, telefon 40 21 24 12. 
 
Viceværtens opgaver er: 
 

• Vaskekort 

• Opgangsskilte 

• Udendørs arealer 
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• Kælderarealer 

• Affald 

• Tilkald af håndværkere ved uheld/vandskader m.m. 
 
Viceværten bør kun kontaktes i forbindelse med disse opgaver. 
 
 
GARAGER 
Foreningen ejer 5 garager som udlejes. 
 
Man kan blive skrevet på venteliste ved at henvende sig skriftligt til bestyrelsen om dette. 
 
Leje pr. garage vil pr. 1.1.2009 blive opkrævet med kr. 375,00 pr. måned. 
 
Hvert år pr. den 1. januar, første gang den 1. januar 2010, reguleres lejen uden særskilt 
varsel med den procentvise ændring i nettoprisindekset fra oktober måned det foregående 
år til oktober måned forud for reguleringstidspunktet. Reguleringen udgør dog minimum 
3%. 
 
 
KÆLDERRUM 
Der findes en del ekstra kælderrum, som udlejes til medlemmerne. 
 
Man kan blive skrevet på venteliste ved at henvende sig til skriftligt bestyrelsen om dette. 
 
Kælderrum med adgang til strøm, vil blive opkrævet et månedligt beløb herfor. 
Hver ejer kan som udgangspunkt kun leje et af disse kælderrum, men hvis der er ledige 
rum, og ingen på venteliste, vil det være muligt at leje kælderrum nr. 2. 
 
Kælderrum kan opsiges gensidigt med en måneds varsel til den 1. i en måned. 
 
Kommer der efterspørgsel på kælderrum, vil et evt. nr. 2 kælderrum blive opsagt. 
 
Leje for kælderrum vil pr. 1.1.2009 blive opkrævet med følgende beløb pr. måned: 
  
 

kælderrum fra 0-20 m2 kr. 200,00 
kælderrum fra 21-30 m2 kr. 300,00 
kælderrum fra 31-40 m2 kr. 400,00 
kælderrum over 41 m2 kr. 500,00 
Kælderrum med adgang til strøm +  kr.   50,00 

 
Hvert år pr. den 1. januar, første gang den 1. januar 2010, reguleres lejen og strømtillæg 
uden særskilt varsel med den procentvise ændring i nettoprisindekset fra oktober måned 
det foregående år til oktober måned forud for reguleringstidspunktet. Reguleringen udgør 
dog minimum 3%.  
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Fællesrummet i kælderen ved nr. 120 kan - efter forudgående aftale med viceværten - be-
nyttes af Jægerhavens beboere. I fællesrummet findes bordtennis, 3 runde borde samt 40 
klapstole. 
 
 
VAND 
Beboerne har pligt til at forhindre vandspild. 
 
Dryppende vandhaner og løbende cisterner skal repareres, når problemet konstateres. 
 
 
ALTANER 
Undlad at grille på altanen, da det kan give røg- og luftgener hos naboerne. Anvend i ste-
det de grønne arealer, foreningens eller egen grill. Engangsgrill må kun anvendes, så-
fremt den stilles på et sten-underlag. 
 
Altanerne i blok 1 må kun benyttes til tørring af tøj  og almindelig opbevaring, såfremt 
tørrestativer og andet ikke er synligt over altankanten. 
 
 
KÆLDERADGANG 
Man skal holde kælderdøre lukkede og låste. Det er ikke tilladt at efterlade kælderdøre, 
som er sat på krog eller anden måde holdes åben. 
 
 
HUSDYR 
Det er ikke tilladt at have eller købe "muskelhund " som husdyr. De hundeejere, som pr. 
den 28.10.2009 allerede har en sådan, må dog beholde hunden indtil dennes død, men må 
ikke anskaffe en tilsvarende ”muskelhund” efterfølgende. Alle hunde skal føres i snor. 
 
 
BESTYRELSE 
Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift. Henvendelser vedr. ideer, forslag, klager 
m.m. skal ske skriftligt til denne. Adresser findes på foreningens hjemmeside: 
www.jaegerhaven.dk 
 
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen Jægerhaven 

tirsdag den 21. oktober 2008 kl. 18.00 og – vedr. husdyr – på ordinær generalforsamling 

den 28.10.2009 og – vedr. stort affald og støj - på ordinær generalforsamling den 

13.10.2011. 


