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Åbyhøj den 9.5.2018 
 

PRAKTISK INFO / HUSORDEN 
Møllevangs Alle 157A-G, 8200 Aarhus N 

 
 
GENERELT: 
Denne HUSORDEN er gældende som vilkår til den indgåede lejekontrakt, og lejeren er forpligtet til 
at overholde de heri fastsatte bestemmelser jf. Lejelovens § 27 stk. 2. Lejeren er endvidere 
forpligtet til at sørge for, at husordensreglerne også overholdes af de personer og gæster, som 
besøger lejeren eller opholder sig i dennes lejlighed. Overtrædelse af husordensregler kan 
medføre opsigelse efter Lejelovens § 83 eller ophævelse af lejemålet efter Lejelovens § 93. 
 
PÅBUD, ANSVAR FOR GÆSTER M.V.: 
Lejeren er ud over de skrevne regler i HUSORDEN endvidere forpligtet til at efterkomme og 
overholde de mundtlige eller skriftlige påbud, der måtte blive meddelt af udlejeren eller dennes 
stedfortræder, herunder vicevært, hvilket også gælder de personer, som lejeren er ansvarlig for jf. 
ovenstående pkt. ”GENERELT”. 
 
ÆNDRING AF HUSORDEN: 
Reglerne i denne husorden kan efterfølgende løbende ændres eller revideres af udlejeren, såfremt 
der findes behov herfor, og en evt. efterfølgende ny udgave af husordenen indgår herefter som nyt 
vilkår for lejekontrakten jf. Lejelovens § 27, stk. 2. 
 
VASKEMASKINE OG TØRRETUMBLER: 
Vaskemaskine/tørretumbler må benyttes i tidsrummet fra kl. 7.00 til kl. 21.00 alle ugens dage. 
Sæbeskuffe i vaskemaskine rengøres af lejeren efter brug.  
Filtre på tørretumbler renholdes/tømmes af lejeren efter brug.  
Herudover skal lejer sørge for renholdelse af vaskemaskine og tørretumbler i henhold til udleveret 
brugsanvisning. 
 
Ved tørring af tøj i lejligheden, skal vinduer altid åbnes, således vægge, lofter og vinduer ikke tager 
skade. (Fugtskade) 
 
FÆLLESAREALER, PULTERRUM M.V.: 
Lejeren har kun ret til at disponere over fællesrum og fællesarealer, såvel indendørs som 
udendørs, efter anvisning og med respekt af de øvrige lejeres tilsvarende brugsret. Det er ikke 
tilladt at henstille indbo, andre effekter, affald eller lign. på trapper eller øvrige fællesarealer. 
Lejeren har kun ret til at disponere over 1 pulterrum, såfremt dette udtrykkeligt er anvist af udlejer. 
Pulterrum skal altid være aflåst og være afmærket med skilt med oplysning om lejers navn eller 
lejlighed. Det er ikke tilladt at henstille knallerter i eller ved ejendommen. Det er ikke tilladt at 
opbevare brandfarlige væsker og lign. Barnevogne, legevogne, cykler og lign. må ikke henstilles i 
opgangen. Evt. beskadigelser af fællesarealer, henstilling af affald og lign. samt graffiti vil blive 
repareret/fjernet for den pågældende lejers regning.  
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AFFALD: 
Kun almindeligt dagligt husholdningsaffald må kommes i affaldscontainerne. Det skal emballeres i 
lukkede plastposer før bortskaffelse. Større partier af affald og alt andet end dagligt 
husholdningsaffald skal bortskaffes af anden vej. 
 
Det er ikke tilladt at henstille storskrald, genbrugseffekter eller lignende i gården eller andre steder.  
 
Afhentningsdato af storskrald kan bestilles på Aarhus Kommunes hjemmeside – se nedenstående 
link. Det må tidligst stilles frem aftenen før afhentning af storskrald. 
 
Link – Aarhus Kommune:  
http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/affaldvarmeaarhus/Home/Affald/Privat/Affaldsordni
nger/Storskrald.aspx 
 
Overtrædelse heraf medfører fjernelse for lejers regning, og udgiften hertil er pligtig pengeydelse i 
lejemålet jf. Lejelovens § 93 litra a. 
 
STØJ, FESTER M.V.: 
Der skal generelt udvises hensyn overfor andre lejere og enhver for brug af støjende elektriske 
maskiner m.v. skal ske inden kl. 20.00. Enhver form for radio, TV, båndoptager, CD-afspiller og 
egen musikudøvelse skal særligt efter kl. 20.00 ske i så afdæmpet form, at dette ikke er til gene for 
andre lejere. 
 
Efter kl. 23.00 skal der være ro, hvilket også omfatter badning og lign., der medfører støj i vandrør 
samt brug af støjende fodtøj m.v. 
 
Hvis der holdes fest i en lejlighed, skal alle de øvrige lejere i opgangen orienteres 1 uge i forvejen, 
og efter kl. 23.00 skal musikstøj dæmpes til et absolut minimum. Ved udluftning under en fest, skal 
musikken stoppes mens vinduerne er åbne. 
 
Støjende adfærd skal undgås på trappeopgange, fællesarealer og i gården. 
 
AFLÅSNING/DØRTLF: 
Lejligheder samt alle fællesdøre, herunder opgangsdøre og kælderdøre er altid aflåste, også i 
dagtimerne og kan af lejer åbnes med udleveret brik. Såfremt lejer mister en brik, skal lejer straks 
kontakte udlejers vicevært, således brikken kan spærres.  
Opgangsdør kan åbnes for gæster via dørtelefon installeret i lejligheden eller egen mobiltelefon. 
 
TV OG INTERNET: 
Der er mulighed for at tilmelde sig Stofa TV og internet. Lejer afholder alle udgifter forbundet 
hermed. 
 
ALTAN: 
Lejer skal i lejeperioden sørge for at rengøre altan, således den altid fremstår i pæn stand. Altanen 
må ikke anvendes til opbevaring, her henvises til lejers pulterrum i kælderen. Der må ikke grilles på 
altanen.  
 
HUSDYR: 
Det er ikke tilladt at holde husdyr i lejligheden, hvilket forbud gælder ikke alene for hunde og katte, 
men også alle former for krybdyr, kæledyr, herunder slanger, mus, rotter, marsvin og lign. Den 
eneste undtagelse herfra er hvis udlejer har givet særlig tilladelse. 

http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/affaldvarmeaarhus/Home/Affald/Privat/Affaldsordninger/Storskrald.aspx
http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/affaldvarmeaarhus/Home/Affald/Privat/Affaldsordninger/Storskrald.aspx
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Det er ikke tilladt at fodre fugle eller andre dyr på ejendommens fællesområder.  
 
 
 
TRAPPEVASK: 

 Trappevask forestås af udlejer. For tiden foretages trappevask af viceværten/rengøringsselskab og 
 betaling herfor er indeholdt i lejekontraktens vilkår.  

 
RENGØRING: 
Lejeren er forpligtet til at renholde lejemålet løbende, herunder omfattende afkalkning af 
blandingsbatterier, vandhaner, fliser og andet der ved brug udsættes for vandstænk, der afsætter 
kalk. Endvidere omfatter renholdelsesforpligtelsen løbende renholdelse af genvex, hårde-
/hvidevarer, afløb, riste m.v. og herunder løbende renholdelse af afløb fra håndvaske og 
køkkenvaske frem til faldstammen for at modvirke forstoppelse. Lejers renholdelsesforpligtelse 
omfatter også renholdelse af pulterrum. 
 
RENGØRING AF HÅRDE-/HVIDEVARER: 
Lejer har i lejeperioden ansvar for rengøring af alle installerede hårde-/hvidevarer. Ved indflytning 
udleveres brugsanvisninger på alle hårde-/hvidevarer, således lejer i lejeperioden kan sørge for  
det nødvendige rengøring i lejeperioden.   
 
GENVEX: 
Lejer skal i lejeperioden sørge for at udskifte filter i lejlighedens genvex-anlæg hver 9. måned. 
Lejer kan første gang filteret skal udskiftes, kontakte ejendommens vicevært til instruktion, herefter 
skal lejer selv sørge for udskiftning. 
 
Rengøring ved lejemålets ophør: 
Rengøringen omfatter særligt følgende: 

- Køkkenbordplader og andre overflader, herunder klinkegulve m.v. afleveres i hel og 
rengjort stand. 

- Alle hårde hvidevarer rengøres grundigt ind- og udvendigt, og afleveres i hel stand, således 
også riste, bageplader og lign., og hvis dette ikke er muligt, foretages der reparation eller 
udskiftning for lejers regning. 

- Afløb og riste renses og rengøres grundigt. Evt. rust fjernes, og hvis dette ikke er muligt, 
skal rustangrebne riste og lign. udskiftes for lejers regning. 

- Afkalkning af vandhaner, blandingsbatterier, fliser og brusekabiner og andre flader, udsat 
for vandstænk samt afkalkning af opvaskemaskiner og vaske-/tørremaskiner. 

- Lejlighedens vinduer pudses ind- og udvendigt. 
- Vaskekummer, køkkenskabe, wc-kummer og bruseniche skal rengøres jævnligt, herunder 

afrenses for kalk. 
 
SKADER: 
Det præciseres, at der ikke må bores huller i fliser, der er opsat på væggene i lejlighedens køkken 
eller badeværelse. Sker dette skal lejer ved fraflytning erstatte de beskadigede fliser med 
udskiftning af nye. 
 
Tilsvarende gælder hvis der er boret huller i vægge beklædt med glasvæv eller tapet, hvor huller 
og andre mærker skal repareres, så de ikke efterlader synlige spor, og reparation heraf må 
forventes at omfatte maling af den pågældende væg, og såfremt dette medfører farveforskel i det 
pågældende rum omfatter erstatning for reparation, maling af alle væggene. 
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Hvis lejemålet er overtaget med ensartet lys farve i alle rum, skal lejligheden ved fraflytning også 
afleveres med tilsvarende ensartet lys maling i alle rum. 
 
 
 
RYGNING: 
Tobaksrygning og enhver anden form for rygning, er ikke tilladt i lejligheden eller på ejendommens 
fællesarealer, herunder opgang og trapper af hensyn til andre lejere, der ikke tåler tobaksrøg. Det 
præciseres samtidig, at tobaksrygning i lejlighederne kan medføre, at udgifterne til 
maleristandsættelse af værelserne ved fraflytning, bliver dyrere, idet der udover almindelige 
udgifter til maleristandsættelse må påregnes ekstraudgift til afrensning efter tobaksrygning. 
 
UDLUFTNING / SKIMMELSVAMP: 
Opmærksomheden henledes på, at effektiv udluftning med gennemtræk minimum 2 gange dagligt 
á 10 minutters varighed er påkrævet for at sikre en tilstrækkelig lav luftfugtighed til, at der ikke 
opstår skimmelsvamp og lign., ligesom sædvanlig opvarmning af alle værelser er nødvendig.  
 
Indvendig dug på vinduerne er et typisk tegn på utilstrækkelig udluftning, og det præciseres at 
placering af større møbler, så som garderobeskade, kommoder, senge og lign. ikke bør ske tæt op 
af eventuelt uisolerede ydervægge, idet der skal være en afstand på minimum 5-10 cm. til 
ydervægge for, at luftcirkulationen bag møbler og indbo er mulig. 
 
Eventuelle friskluftventiler skal holdes rene og må ikke tilstoppes. 
 
CYKLER / CYKELKÆLDER: 
Cykler i gården skal henstilles, så de ikke er til gene for andre beboere. Dette vil sige, at henstilling 
af cykler ikke må foregå på p-pladser, som er beregnet til biler. 
 
Der er i ejendommen mulighed for at henstille sin cykel i ejendommens cykelkælder. Såfremt 
udlejer får behov for oprydning i henstillede cykler som ikke har været benyttet i en længere 
periode, har udlejer ret til at bortkøre disse efter 1 måned med markering på den pågældende 
cykel, hvorefter lejer ikke på et senere tidspunkt kan gøre krav mod udlejer vedr. den bortkørte 
cykel. 
 
PARKERING: 
Parkeringsdæk samt parkeringskælder er forbeholdt betalende lejere, dog er af-/ og pålæsning 
tilladt i 15 min. på ejendommens parkeringsdæk.  
Lejere som har lejet en parkeringsplads i kælderen, får udleveret 1 stk. brik til bom/port i 
forbindelse med leje af parkeringsplads.  
Udlejer forbeholder sig ret til at indgå kontrolaftale med et anerkendt parkerings-kontrolfirma om 
kontrol af de parkerede biler på ejendommen. Lejer skal respektere de til enhver tid fastsatte 
parkeringsregler. 
 
AKUT: 
Hvis noget akut opstår, kontakt:  
Vagttelefonen på tlf.nr. 29 69 39 23 
 
 

Såfremt det måtte blive nødvendigt, har udlejer ret til at tilføje/rette 
ovenstående husorden. 


