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HUSORDEN  

   

   

”Den selvejende almene ældreboliginstitution Seniorbofællesskabet Hjorteparken” er en selvstændig 

forening, som har opført i alt 28 rækkehuse i området omkring den tidligere hjortefarm i Farum.   

Det er en bebyggelse, hvor vi alle er afhængige af hinanden og fælles om rigtig mange ting.   

Det er derfor naturligt at 

opstille en husorden for at 

skabe de bedste muligheder 

for et godt sammenhold i 

bebyggelsen.   

En husorden er derfor også 

nødvendig, for at alle ”spiller 

efter de samme regler”.   

Husordenen er lavet af hensyn til den størst mulige tryghed, tilfredshed og sammenhold i fællesskabet og i 

bebyggelsen som helhed, men også for at bevare det gode naboskab, og for at den enkelte skal befinde sig 

så godt som muligt.   

Husordenen er er samtidig en stor hjælp i bestræbelserne på 

at skabe et godt klima beboerne imellem, at skabe ro og 

orden i hele bebyggelsen, at holde bebyggelsen i pæn stand 

og for at begrænse de løbende vedligeholdelses-udgifter på et 

så lavt niveau som muligt. Det er jo os selv, der via vores 

huslejeindbetalinger kommer til at dække vedligeholdelsen, 

herunder istandsættelse, også af de ting, som bliver ødelagt i 

bebyggelsen.   

  

  

Hvis beboerne oplever at blive generet af f.eks. naboer eller af andre beboere, er det altid en god idé, at 

den enkelte selv retter henvendelse til vedkommende, inden der evt. rettes henvendelse til fællesmødet 

eller til bestyrelsen i bebyggelsen.   
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Det er vigtigt, at alle beboere og deres gæster respekterer den til enhver tid gældende 

husorden. Gentagne overtrædelse af husordenen kan medføre opsigelse af lejemålet.    

Nedenstående husorden er skrevet i alfabetisk orden.   

  

1. Affald   

Alt affald skal sorteres, jf. de til enhver tid gældende sorteringsregler, som er 

udstukket fra Furesø Kommune. Der findes i alt 3 affaldsskure på grunden. På 

grund af hygiejniske forhold skal alt køkkenaffald være pakket ind i de grønne 

affaldsposer, inden det lægges i de opstillede containere. Aviser, papir, metal og 

glas/flasker skal ligeledes lægges i de dertil opstillede containere.   

Alt storskrald skal afleveres på genbrugsstation   

   

2. Adgang til den enkelte bolig   

   

Akut adgang til en beboers bolig bør være mulig. Dette kan gøres ved aftaler 

mellem bofællerne, således at der ALTID vil være mulighed for at afhente en 

nøgle hos en nabo/genbo. SOS-bog er en mulighed, hvor dette oplyses, på lige 

fod med oplysninger om nærmeste pårørende, egen læge m.m.   

   

3. Adgangsstier m.v.   
Der må ikke efterlades noget på stierne i området. Hvis dette sker, 

medfører det pligt for pågældende bofælle til omgående at sørge for, at 

oprydning sker.   

    

4. Bad, toilet 

og køkken  
For at undgå tilstopning af diverse afløb, skal 

man være varsom med, hvad der skylles ud 

gennem afløb i ovenstående rum. Kun opløselige 

ting må kastes i toiletkummen. Kemikalier må 

under ingen omstændigheder skylles ud i 

afløbene. Sørg for at holde afløb rene og rengør 

gerne med kogende vand (ikke afløbsrens) 

jævnligt.   
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5. Bag- og forhaver   
Skel mellem husene skal ud over de eksisterende hegn bestå af hække, 

buske, blomster. Hække må max. være 1,50 meter høje ud mod 

fællesområdet i midten. Undtaget herfor er de huse, som ligger ud mod 

stamvejen – til denne side må hækken være op til max. 1,80 meter høj   

Bag- og forhaver skal altid fremstå pæne og ryddelige uden præg af 

opmagasinering.   

  

6. Brandvej  
Det er FORBUDT at parkere og/eller holde på brandvejen. Vejen skal altid være fri, således at 

udrykningskøretøjer altid kan komme frem.  

  

7. Cykler   
Egne cykler bør henstilles i fællesskure på området, så de ikke er til 

gene for andre, med mindre der er tale om særlige cykler til 

handicappede, som kan stilles foran den aktuelle bolig. Såfremt egne 

cykler opbevares ved boligen, skal dette være i eget skur eller 

gårdhave. Gæsters cykler kan også stilles foran den aktuelle bolig i 

begrænset tid, men må ikke være til gene for forbipasserende.  

Det er ikke tilladt at cykle på gangstierne inde på fællesområdet.  

   

8. Fodring af dyr   

  

  

Der må ikke fordres dyr på fællesarealerne – dog undtaget småfugle. Fodring af 

småfugle må kun foregå fra gård- og baghaver   
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9. Flagstang   
  

Der er opsat en fælles flagstang på fællesarealet, som kan bruges af alle til 

særlige dage, der ønskes markeret. Ved brug af flagstang skal de 

almindelige flagregler overholdes.  

  

   

  

10. Forurening   
Vi skal undgå forurening af vores fællesareal og vores boliger.   

En eventuel utilsigtet forurening af inden- og udendørs 

fællesareal medfører pligt for alle til omgående at rydde op 

efter sig.   

Der må ikke i boligen eller i skure og på arealer opbevares eller  

anvendes ting, som ved lugt, støj, brandfare mv. er til gene eller  

fare for bofællesskabet og dets beboere.   

  

  

  

  

  

  

  

11.  Fravær i længere tid   
  

Såfremt en beboer er væk gennem længere tid – besøg hos familie, 

sygehusophold eller lign., skal man underrette andre i bofællesskabet, 

således at man sikrer at boligen er under opsyn, få tømt postkasse m.m.   

 Det er en god idé at tilmelde sig ”Nabohjælp”.  
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12.  Fælleshuset   
   

Fælleshuset er vores ”hjerte” i Fællesskabet.  

Fælleshuset anvendes til afholdelse af faste Bestyrelsesmøder, Fællesmøder, Generalforsamlinger, fester, 

aktiviteter af enhver art og til udlån til bofællerne.  

  

Fælleshuset kan lånes af bofællerne til eget brug. Der forefindes desuden 2 værelser, som ligeledes kan 

lånes af bofællerne til overnatning af gæster.  

  

Lånebetingelser styres af Bjarne Giehm, som kontaktes via e-mail giehm@post9.tele.dk , såfremt 

bofællerne ønsker at booke til eget brug.  

  

Det er tilladt at låne Fælleshuset til f.eks. fester, som børn og børnebørn ønsker at afholde i Fælleshuset, 

dog skal bofællen altid selv deltage i festen.  

  

Der er udsendt en vejledning omkring betingelser for lån af sal og værelser, ligesom taksterne for lån 

fremgår heraf.  

  

  

  

  

  

  

  

  

13.Fællesarealerne:   

    

Fællesarealerne omfatter hele grunden, fratrukket for- og baghaver til den enkelte bolig. Fællesarealerne 

omfatter ligeledes arealer og terrasser uden for fælleshuset, indkørsel, kørevej/stier, fælles cykelskure, 

arbejdsskure, parkeringsarealer m.m.   
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Brug af fællesarealerne:   

Fællesarealerne kan bruges af alle bofæller i Hjorteparken og deres gæster. Brug sker med ansvar over for 

fællesskabet og ved at følgende regler minimum overholdes:   

1. Fælles havemøbler sættes på plads efter brug.   

2. Der må ikke henkastes  affald o.lign. på arealerne.  

3. Enhver rydder op efter sig selv, sine gæster og evt. husdyr.  

4. Ved boldspil og leg skal der tages hensyn til beplantning, beboere og eventuelle gæster.  

5. En brugt grill må ikke efterlades varm.  

6. Fællesskabets grill skal rengøres efter brug – hver gang.  

7. Der må ikke bruges ildelugtende optændingsmidler.  

8. Biler må ikke parkeres uden for de dertil indrettede parkeringspladser. Dog er det tilladt at 

parkere op langs stamvejen, f.eks. i forbindelse med afholdelse af private fester i 

Fælleshuset.  

9. Biler kan i begrænset omfang køre ind til eget hus ved gangbesvær eller for afsætning eller 

afhentning af større uhåndterbare og tunge indkøb. Maximal hastighed 10 km/t.   

10. Snerydning og græsslåning foretages af OG, hvis ikke anden aftale er indgået.   

  
  

  

  

Vedligehold af fællesarealerne:   

Alle er velkomne til i det daglige at fornøje sig med vedligeholdelse af fællesarealerne.    

Udeudvalget nedsættes af Fællesmødet og har det 

overordnede ansvar for de fælles udearealer. Udeudvalget 

kommer med forslag til vedligehold og beplantning og sørger 

for indkøb af de nødvendige redskaber, materialer, planter 

m.m.   

Datoer for fælles arbejdsdage fastsættes for et år ad gangen.   
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14.  Havegrill   
Der må ikke anvendes ildelugtende optændingsmidler. Det henstilles til 

beboerne kun at anvende gas-grill – dog er kulgrill også tilladt.  

Såfremt kulgrill anvendes, skal der tages størst muligt hensyn til 

naboerne – specielt ved optænding.   

   

15.  Haveredskaber   
Brug af støjende haveredskaber skal så vidt muligt undgås i weekender og på helligdage. Støjende 

haveredskaber må ikke anvendes før kl. 9:00 og efter kl. 18:00.  

   

16.  Hobbyrum og værkstedsskur   

   

Hobbyrummet under Fælleshuset kan anvendes af alle beboere og skal 

renholdes af brugerne og efterlades i pæn stand.    

Kælderudvalget er ansvarlig for hobbyrummet.   

    

   

  

17. Husdyr   

Det er tilladt at holde husdyr, så længe disse ikke er til gene for de øvrige beboere. Hunde skal altid holdes i 

kort snor, når de er på området. Ved større husdyr (f.eks. hund og kat) er dette begrænset til 1 stk. For ny-

indflyttere kan der gives dispensation, så længe husdyr,  

ud over 1 stk., lever. Ansøgning om dette skal indsendes til Bestyrelsen inden indflytning finder sted.    
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Hunde skal være chip-mærket, have forsikring og 

være løbende vaccineret. Hunde skal være registeret i Dansk 

Hunderegister. Skema med oplysninger skal udfyldes senest ved 

indflytning/anskaffelse. Katte skal være øremærket   

Uanset denne husorden er det altid tilladt for beboere med 

vedvarende fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og 

blinde/svagtseende beboere, der er afhængige af et servicedyr, at 

holde et sådant.  

   

Der henvises desuden til den til enhver tid gældende Hundelov   

  

  

18. Hvepse/Bier  
  

Det påhviler hver enkelt bofælle, at holde øje med hvepse og bier. 

Specielt i forårsmånederne leder hvepse og bier efter et ny bosted. 

Det er hver enkelt bofælles ansvar at holde øje med, om hvepse/bier søger ind under tagene eller op 

mellem udhængsbrædderne. Hvis dette sker, skal hver enkelt bofælle sørge for, at der bliver sprøjtet med 

speciel gift mod hvepse og bier.  

  

Såfremt hvepse og bier har slået sig ned i eller ved huset, skal bestyrelsen kontaktes. Efterfølgende sørger 

bestyrelsen for, at det bliver tilkaldt en skadedyrsbekæmper, som kommer og fjerner boet.   

  

  

19. Musik, TV m.m.   
  

Det påhviler den enkelte at sørge for, at der ikke spilles høj 

musik fra anlæg og eller TV, for åbne vinduer og døre, hvis 

dette er til gene for naboerne. Disse regler gælder også, 

såfremt beboerne selv spiller et instrument f.eks. guitar, 

klaver, orgel eller andet.   
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20. Parkering og kørsel i området   
Parkering må kun finde sted på de anviste 

parkeringsområder, dog kan der parkeres op 

langs stamvejen ved afholdelse af private fester i 

Fælleshuset. Kørsel på fællesområderne kan  

tillades til af- og pålæsning og ved 

handicapkørsel.   

Parkeringspladser ved Fælleshuset er forbeholdt 

korttids- og handicapparkering.   

Der kan etableres et Carport-laug, som tager sig 

af opførsel og vedligeholdelse af carporte. Lauget 

afholder selv udgifterne til disse ting.   

Det er ikke tilladt at have trailere, campingvogne 

og andre store køretøjer holdende på 

parkeringsarealerne igennem længere tid.  

Fællesskabet vil dog stille én trailer til rådighed 

for bofællerne – denne trailer vil få anvist en fast 

plads til parkering.  

  

21.  Støjende adfærd   
Der skal altid vises hensyn til dine naboer og andre beboere i bofællesskabet.   

   

22.  Udlejning af boliger   
Det er ikke tilladt at udleje sin bolig i kortere eller længere tid.    
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23. Vask og tørring   
Det er tilladt at benytte tørrestativ og tørresnore i den enkeltes for- eller baghave (paraply-tørrestativer 

ønskes ikke anvendt).  

  

  

  

24. Ændring af Husorden  
Denne husorden er vedtaget på fællesmødet den 3. september 2019.   

Den bliver efterfølgende offentliggjort på Hjorteparkens hjemmeside.  

Såfremt der ønskes ændringer til Husordenen skal disse vedtages på et Fællesmøde og efterfølgende 

offentliggøres på Hjorteparkens hjemmeside, før de er endeligt godkendt.  

Husordenen skal dog minimum revideres én gang årligt.  


