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Afdeling 18  Nederhaven 46 - 66 

Supplerende regler til Nordborg Andelsboligforenings ordensreglement 
 

1. Musik eller andet larm:  Benyttelse af musikanlæg m.m. samt sang, råben og lign. 

må aldrig foregå således, at det er til gene for de øvrige beboere, og aldrig for åbne 

døre og vinduer – endvidere ikke mellem kl. 24.00 og kl. 7.00, medmindre de øvrige 

beboere i særlige tilfælde samtykker deri. Unødig motorstøj af enhver art må ikke finde 

sted på noget tidspunkt. 

a) Det er ikke tilladt at bruge larmende haveredskaber , alle dage efter kl. 20.00. 

 

2. Færdsel og parkering: Af hensyn til legende børn skal der køres forsigtigt i området, 

forældre skal være opmærksom på at deres børn ikke bruger gaden som legeplads. 

Parkering må kun finde sted i carporte, indkørsler og de dertil indrettede 

parkeringsarealer. 
 

3. Husdyrhold: Overordnet  må husdyr ikke være til gene for de øvrige beboere på 

nogen måder. Husdyrsejerne skal derfor sørge for  der ikke er støjen, langvarig gøen 

og hylen eller bidsk optræden mv. 

Husdyr skal holdes inde på egen matrikel, og eller luftes i snor.  

Man har pligt til at fjerne efterladenskaber fra sit/sine husdyr, hvad enten det er  i egen 

have eller i området. Ødelægger et husdyr noget i afdelingen er ejeren 

erstatningsansvarlig. 

Holdes der gnavere i bur udendørs, skal dette gøres på en måde så skadedyr ikke kan 

komme til foderet. 

Foreningen kan kræve husdyrene fjernet hvis reglerne ikke bliver overholdt. 

Hold af fjerkræ ikke tilladt pga. tiltrækning af skadedyr. 

a) Hund / kat skal registreres. Blanket afleveres hos afdelingsformanden. 

b) Hund / kat skal være øretatoveret eller chippet. 

c) Max en hund / kat pr. lejemål. 
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4. Haver: Haven skal holdes i pæn og ryddelig stand. Hækkene skal holdes rene og fri for 

affald. Hvis dette ikke overholdes, er det misligholdelse af lejekontrakten, hvilket kan 

medføre ophævelse af lejemål. 

Der må ikke forefindes skrot (gamle motorkøretøjer, møbler, cykler og lig.) på grunden i 

længere tid end hvad der vil anses som rimeligt.  

Fodring af havens fugle og lignende skal gøres på en måde, så det ikke tiltrækker 

skadedyr såsom f.eks. rotter. 

a) Der må gerne opsættes læhegn eller flethegn ved terrasserne. Højde  max 180 cm.  

b) Hækken skal klippes mindst en gang om året, og inden 1. august. 

 

Praktisk information: Vedr. Reparationer og skader 

a) Ved skader på ejendomme eller boligforeningens inventar, skal 

afdelingsformanden adviseres. 

b) Hvis der er behov for håndværker rekvireres dette hos formand. 

c) Hvis af delingsformanden ikke kan træffes kan afdelingsbestyrelsens øvrige 

medlemmer kontaktes. 

 

Afdelingsbestyrelsen 

 

Formand: Birger Andersen  Nr. 66   7445 4298 

Bestyrelsesmedlem: Hans J Hansen Nr. 55    2785 8360 

Bestyrelsesmedlem: Hans Jakob Larsen Nr. 52 4223 2953 

 

I øvrigt henviser vi til at man også læser afdelings 

råderetsregler 

 

Bestyrelsen 


