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H U S O R D E N  

Særskilt husorden for fællesarealerne i Akeleje Hus 

 
Kære beboer i Akeleje Hus 

 

Denne husorden er udarbejdet til formål at sikre, at fælleslokalerne i stueetagen, 16. 

etage, 17. etage, fællestagterrasse og vaskeriet (herefter kaldet ”fælleslokalerne”) i 

ejendommen benyttes med omtanke og respekt.  

 

Hvem kan benytte fælleslokalerne 

Fællesarealerne må alene benyttes af beboere over 18 år i Akeleje Hus til egne eller 

fælles formål i blandt ejendommens beboere. Lokalerne kan ikke bookes eller reserveres.  

Den der benytter fælleslokalet/lokalerne, har ansvaret for at lokalet afleveres i samme 

stand som det blev modtaget både for så vidt angår lokalernes rengøring som det i 

lokalerne værende inventar af enhver art. 

 

Benyttelse af fælleslokalerne 

Formålet med fælleslokalerne er, at ejendommens beboere kan samles og have hyggeligt 

samvær. Lokalerne må ikke benyttes til politiske, religiøse eller kommercielle formål. 

 

Vis hensyn i fælleslokalerne 

I forbindelse med brug af fælleslokalerne skal der vises et stort hensyn til ejendommens 

øvrige beboere og lokalerne skal være forladt senest kl. 22.00 i hverdage og kl. 01.00 i 

weekender. 

Musik og støj må ikke genere de omkringboende lejere, og døre skal altid holdes lukkede.  

 

Erstatningsansvar 

Beboerne er erstatningsansvarlige for al skade, som han/hun eller hans/hendes eventuelle 

gæster volder på fællesområder. Beboerne er forpligtet til straks at anmelde skade på 

installationer, ledninger eller lignende til udlejer.  

 

Rygning 

Det er strengt forbudt at ryge i fælleslokaler og på fællesareal. Rygning foregår udendørs 

foran ejendommen. Skodder skal slukkes i de opstillede askebægere.  

 

Skader eller fejl & mangler i lokalerne 

Eventuelle skader og mangler skal meddeles administrator på udlejning@heimstaden.dk 



 

2 
 

H U S O R D E N  

Fælles tagterrasse  

Der må ikke kastes ting ud fra tagterrassen. Der må ikke holdes fester eller ryges på 

tagterrassen. Rygning foregår udendørs foran ejendommen i stueetagen og skodder skal 

slukkes og bortskaffes i de opstillede askebægere.  

 

Rengøring og oprydning  

Det er brugerens eget ansvar at gøre rent og rydde op efter brug. Det er ikke viceværtens 

opgave at gøre rent, rydde op, tømme skraldespand eller lignende i fællesarealer og 

fælleskøkken. 

 

Vær særlig opmærksom på, at huske følgende ting: 

 

Fælleskøkken: 

- Tøm skraldespanden 

- Rengør ovnen efter brug 

- Tør borde og andre overflader af efter brug 

- Husk at vaske op  

- Tøm opvaskemaskinen efter brug, hvis du har brugt denne 

 

Fælleslokaler og tagterrasse: 

- Fjern affald og bortskaf dette efter brug 

- Tør borde og andre overflader af efter brug 

- Ryd op og stil eventuelle ting op plads efter brug 

 

 

Fælles vaskeri 

Det fælles vaskeri er kun til brug for ejendommens beboere. Efter brug bedes du rense 

filteret i maskinen, så den er ren og klar til brug for den næste. Husk at afhente dit vasketøj 

når maskinen er færdig, så maskinen er klar til brug igen. 

Det er ikke tilladt at stille tørrestativer eller lignende op i vaskeriet eller på fællesarealer i 

øvrigt. 


