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HUSORDENSREGLER

1. TRAPPEVASK:

Fortrappen vaskes hver 14. dag og bagtrappen hver 4. uge. Tjek opslag i opgang
om i hvilken uge og hvilken dag, der bliver vasket i din opgang. Skulle denne
rengøring ikke være tilstrækkelig, er det stadig beboernes pligt, at sørge for at
trapperne er rengjorte. Husk at fjerne dørmåtterne.

2. STØJ:

Vis Hensyn!
Høj musik og lign. skal ophøre senest kl. 22, fredag og lørdag dog kl. 24. Ved
fest bedes du orientere egen og naboopgang ved opslag. Tænk på naboerne, og
dæmp musikken, også ved fest.
Boremaskiner, maskiner til gulvafhøvling og lign. må ikke benyttes efter kl. 2007.
Støjende adfærd, samt leg i kældre, på loft og i trappeopgange er ikke tilladt.

3. AFLÅSNING:

Branddøre til loft, samt mellem trappeopgang og kælder skal altid være låste.
Yderdørene skal være låst døgnet rundt. Post, avis og reklameomdelere kan få
adgang med en fælles kode til fordørene.

4. NAVNE:

Ved navneændring på postkasse og dørtelefonanlægget ved fordørene samt
ønske om ny kode til dørtelefonen skal dette meddeles skriftligt til viceværten.
Desuden meddeles skriftligt oplysning om telefonnummer, mails, om I er ejer
eller lejer til viceværten. E-mail: vicevaert@oesterport.dk. Der må ikke sættes
klistermærker på hverken postkasser eller dørtelefonanlægget.

5. CYKLER M.V.:

Cykler, knallerter og motorcykler henstilles i gården langs muren, cykelskure
eller i cykelkælderen. Henstillen af cykler i trappeopgangene og i portene er
ikke tilladt. Barnevogne skal, hvis det er nødvendigt at anbringe dem i
trappeopgangen, anbringes under trappen.

6. BILER M.V.:

Biler må kun parkeres indenfor de afmærkede båse. Campingvogne og trailere
må ikke parkeres i gården. Det er ligeledes påkrævet at have parkeringskort
synligt i forruden eller vil der blive pålagt parkeringsgebyr af APCOA
Parkering. Vis hensyn og kør langsomt gennem portene og i gården.

7. AFFALD:

Affald, samt emballage, flasker, fodtøj og lignende må ikke
henstilles på hverken for- eller bagtrappe.
Alt affald skal i molokker

8. HUSDYR:

Det er tilladt at holde mindre husdyr, såfremt de ikke er til gene for andre,
beboere eller beskadiger ejendommen. Dog under ingen omstændigheder
kamp- og muskelhunde. Luftning af hunde på fællesarealet er forbudt, også
selvom man rydder op efter sig.

9. RYGNING:

Der er forbudt at ryge på for- og bagtrapper af brandsikkerhedsmæssige årsager.
Det er beboernes pligt at påse, at reglerne overholdes. Overtrædelser
meddeles til viceværten eller bestyrelsen.

Ved spørgsmål skal der rettes henvendelse til bestyrelsen.
Det er beboernes pligt at påse, at reglerne overholdes. Overtrædelser
meddeles til viceværten eller bestyrelsen.

