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Husorden for A/B Hannover

1. Affald, fodtøj og lignende må ikke henstilles på hoved- eller køkkentrapper
2. Affald må ikke stilles ved siden af containerne, men skal lægges i dem. Affald skal

sorteres efter de af kommunen fastsatte retningslinjer og lægges i de opstillede beholdere.
Storskrald (= genstande der er større end de kan ligge i containeren) stilles i
storskraldsrummet.
3. Miljøfarligt affald og byggeaffald skal afleveres til kommunens genbrugsstation.
4. Vaskemaskiner må ikke benyttes i tidsrummet kl. 20.00 til kl. 08:00.
5. Vaskerum skal rengøres efter brug.
6. Håndværksmæssigt arbejde eller anden maskinstøj eks. boremaskiner m.v. kan alene
benyttes under hensyntagen til andelshaverne i foreningen, og ikke i tidsrummet fra kl.
19.00 til kl. 10.00.
7. Brug af radio, TV, musikanlæg, musikinstrumenter m.v. skal ske under hensyntagen til de
øvrige andelshavere i foreningen og må ikke være til gene mellem kl. 22.00 og kl. 8.00.
8. Dog kan en andelshaver undtagelsesvis støje til kl. 0:00 i forbindelse med fest og andre
særlige begivenheder, såfremt det ikke er op til en hverdag, og at der er opsat en varsling på
opslagstavlen i god tid. Fester op til hverdage og efter kl. 0:00 må afholdes uden for
foreningen af hensyn til de øvrige beboere.
9. Cykler skal henstilles i cykelkælder eller på gaden. Herudover kan der gives dispensation
af bestyrelsen til særlige køretøjer så som; knallert, ladcykel, el-cykler etc. til at holde
særlige aftalte steder, så længe foreningen ikke har behov for pladsen til andre formål ,og at
det en placering, som er forsvarligt og uden gener.
10. Barnevogne og lignende skal henstilles i barnevognsskuret.
11. Der må ikke henstilles private effekter på fællesarealer i kælder eller på loft.
12. Vinduer på loft og vaskerum skal lukkes efter brug samt i sne- og regnvejr.
13. Tørring af tøj på loftet, må kun ske i tørretumbler – Luftrøring på loftet er til skade på
bygningen og derfor forbudt.
14. Hoved- og køkkentrappedøre samt porten skal holdes lukkede og aflåste, når de ikke er
under personlig observation.
15. Grill skal rengøres efter brug.
16. Beboere skal sørge for at legetøj ikke ligger og flyder i gården, samt sørge for rengøring
omkring sandkassen efter brug.
17. Katte og fugle mm. må ikke fodres af hensyn til rottefaren. Undtaget herfor er
ophængning af mejsekugler i espalieret.
18. Det er ikke tilladt at holde hund, eller husdyr der støjer eller er udedyr.
19. Dog er det tilladt at holde ude -og indekatte.
20. Køleskabe, frysere og andet udstyr anbragt på loft- eller i kælderrum må ikke tilsluttes
strøm.
21. Der skal være navn og lejlighedsnummer samt lås på loftrum.
22. Ved fraflytning af lejlighed skal både lejlighed og loftrum være tømte og rengjorte og
alle nøgler skal afleveres til bestyrelsen, inden den nye lejer overtager lejligheden.
23. Rygning og tobaksdampning på indendørs fællesarealer er ikke tilladt.

