
 
  
 

Husorden for ejerforeningen Det Flexible Hus C. F. Møllers Alle 28 – 
40, 2300 København S, revideret september 2020 
 
Forord: 
 
En ejerforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af 
hinanden, man bliver fælles om mange ting og derfor er det naturligt at opstille visse 
almindelige regler for at medvirke til at skabe et godt klima blandt beboerne. 
 
Reglerne i denne husorden er fastsat både for at beskytte beboerne og ejendommen. 
Der skabes tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til 
hinanden. 
 
Husordenen er samtidigt et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne 
og holde ejendommen og friarealerne i pæn stand og dermed holde ejerforeningsbidraget på 
lavest muligt niveau. 
 
I den forbindelse er det af stor betydning, at forældre husker at vejlede deres børn og 
forestå som gode eksempler. 
 
Affald: 
 
Affaldsskakterne må kun benyttes til almindeligt køkkenaffald, som skal pakkes i 
almindelige 15litersaffaldsposer, samt tillukkes. Dette er nødvendigt for at undgå, større 
genstande blokerer systemet. 
 
Affald må ikke henkastes i gården, på vejen eller på trappearealer. Herudover er det altid 
beboernes pligt selv at fjerne affald. 
 
Bemærk: Affaldet skal sorteres jf. brugsanvisningen for affaldsskakten. 
 
 
Altaner: 
 
Altanerne skal forblive i den oprindelige form og farve. Det er tilladt at opsætte altankasser 
på altanens inderside. 
 
Brug af grill på altanerne er tilladt, såfremt dette er uden røggene for husets øvrige beboere. 
Af hensyn til brandsikkerheden foreslår bestyrelsen, at man benytter gasgrill. 
 
Gulvtæpper og lignende må ikke rystes ud over altaner eller ud af vinduer. 
 
Driftsforstyrrelser: 
 
Alle driftsforstyrrelser, herunder uregelmæssigheder ved antenne, affaldsskakt, elevatordrift, 
m.v. skal meddeles til viceværten, se kontaktoplysninger på www.detflexiblehus.dk 
 



Dyr: 
 
Det er tilladt at holde almindelige husdyr i mindre omfang, såfremt husdyrholdet ikke er til 
væsentlig gene for andre ejerlejlighedsejere jf. vedtægterne. 
 
Fordring af vilde dyr og fugle er forbudt, da det tiltrækker rotter. 
 
Emhætter og udluftningssystemer: 
 
Vi har et centralt udsugningssystem, hvorfor der ikke må tilsluttes emhætter med indbygget 
motor eller recirkulation. Ligeledes må der ikke ændres på udsugningen fra badeværelser. 
 
Kriminalprævention: 
 
For at begrænse indbrud og tyverier mest muligt er det beboernes pligt at sørge for at 
ejendommens døre lukkes og låses tillige med døre og vinduer i lejligheder og kælder. 
 
Såfremt beboeren skal være væk fra lejligheden i længere tid, bør man underrette sine 
naboer, således at disse tilser lejligheden. 
 
Dørtelefonen skal benyttes korrekt. Beboere bør således ikke lukke nogen ind i ejendommen 
før man har sikret, at denne har et relevant ærinde. 
 
Opgange og fællesrum: 
 
Udover en dørmåtte på gulvet foran beboerens hoveddør er det ikke tilladt at have andre ting 
hverken stående eller hængende i opgange, på reposer eller andre fællesarealer. Cykler skal 
placeres i de cykelstativer, der er placeret i gården og kælderen. 
 
Gård: 
 
Der er parkering forbudt i gården. Kortvarige standsninger på ½ time gården er tilladt i 
forbindelse med af- og pålæsning. 
 
Støj: 
 
Musik og støjende adfærd skal holdes på et plan så det ikke er til gene for de øvrige 
beboere. Ved afholdelse af fester skal beboeren informere de øvrige beboere i god tid inden 
og således sikre at de er orienterede om mulig støjen. Musik skal være dæmpet mellem kl 
22:00 og 08:00. 
 
Højtalere, vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres således, at de ikke 
ved støj eller på nogen anden måde er til gene for ejendommen eller andre beboere. Brug af 
boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted mellem kl 21:00 og 07:00. 
Lørdag, søn- og helligdage dog mellem 18:00 og 9:00. 
 
 
 
Udlejning af ejerlejlighed: 
 
Meddelelse om salg eller udleje af lejlighed skal gives til bestyrelsen samt administrator 
straks efter overtagelse, hvor bestyrelsen samt administrator skal have ejerens 
kontaktoplysninger. 



 
Ejer er forpligtet til at gøre lejer bekendt med denne husorden. 
 
Udluftning og opvarmning: 
 

Beboerne bør sørge for en minimumstemperatur på 16⁰ i lejlighed, for at forebygge fugt- og 

frostskader. I vintersæsonen må ventiler aldrig være lukket helt til. 
Beboerne bør dagligt foretage effektiv udluftning, således at fugtdannelse på træværk, tapet 
og lignende undgås. Udluftning må ikke foretages til trappeopgange. 
 
Vinduer og døre: 
 
Vinduesrammer der er synlige udefra må ikke males i andre farver end den oprindelige. Hvis 
udskiftning er nødvendig skal henvendelse ske til bestyrelsen 
Det er ikke tilladt at fastmontere markiser og lign. i facade. 
 
Tørring af tøj: 
 
Der må kun installeres tørretumbler af kondenstypen og for at forebygge skader på 
bygningens ventilationssystem, skal den installeres i overensstemmelse med autoriserede 
regler. 
 
Skiltning og opslag: 
 
Reklameskilte må kun anbringes efter skriftlig tilladelse fra bestyrelsen og må kun opsættes 
i overensstemmelse med bestyrelsens anvisning. 
Det er forbudt at placere opslag andre steder end de anviste. 
 
WC: 
 
Det er ikke tilladt at nedkaste genstande i afløb og i WC-kummen, som kan tilstoppe afløbet. 
 
Overtrædelser: 
 
Overtræder en beboer husordenen, bør den der konstaterer overtrædelsen påtale dette 
direkte og straks overfor overtræderen. 
 
Stopper overtrædelsen ikke, skal der rettes skriftlig henvendelse til bestyrelsen. 
Henvendelsen skal indeholde oplysninger om overtrædelsens art, konsekvenser og 
tidspunkt. Bestyrelsen tager stilling til hvorvidt klagen er berettiget og påtaler dette i 
anonym form og behandler denne. 
 
Bestyrelsens sanktionsmuligheder er yderligere beskrevet i ”vedtægter for Ejerforeningen Det 
Flexible Hus” som findes på internettet www.detflexiblehus.dk 
 
Generelt: 

 
Beboerne skal orientere gæster om husordenen, således at også disse følger denne. 


