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Husorden for  
Ejerlejlighedsforeningen 

Dalum Centrum. 
 

Der henvises endvidere til 
foreningens vedtægter. 

 

OrdenOrden  

Enhver beboer må iagttage, 
hvad der hører til god husorden 
og vise hensyn over for de 
øvrige beboere i ”Dalum Cen-
trum” til gavn for alle parter. 
 
I forbindelse hermed må anvis-
ninger givet af Ejerlejligheds-
foreningens bestyrelse efter-
kommes i enhver henseende. 
 
Er en beboer skyld i forurening 
og beskadigelser af almindelige 
tilgængelige områder inkl. 
opgange mv. må beboeren selv 
stå til ansvar herfor og således 
holde Ejerlejlighedsforeningen 
skadesløs. 
 

RoRo  

Musik, hvad enten det er meka-
nisk eller udført personligt, må 
aldrig være til gene for de 
øvrige beboere og må aldrig i 
tidsrummet mellem kl. 23 og kl. 
8 være så højt, at det kan høres 
af andre beboere. Det samme 

gælder radio og tv. 
 
Beboere og deres gæster må 
ikke udvise støjende adfærd i 
opgange og kældergange. 
 

BadeværelserBadeværelser  

Af hensyn til  natteroen i 
ejendommen henstilles der til 
at brusekabine/badekar ikke 
benyttes i tidsrummet kl. 23 - 
6. 
 

Brug af værktøjBrug af værktøj  

Brug af boremaskiner og 
andet støjende værktøj, ham-
ren og banken må ikke finde 
sted på hverdage mellem kl. 
18 og kl. 8. 
På Lørdage mellem kl. 18 og 
kl. 10. 
 
På søn - og helligdage er 
brugen af ovennævnte maski-
ner, andet støjende værktøj, 
hamren og banken IKKE 
tilladt. 
 

AffaldAffald  

Affaldshåndteringen skal 
foregå efter de til enhver tid 
gældende regler for Odense 
Kommune. 
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Disse regler forefindes i en 
”Affaldshåndbog” udgivet af 
Odense Kommune. 
 
Der er på parkeringspladserne 
opsat affaldsmoduler til hen-
holdsvis køkkenaffald, papir 
og batterier. Alt andet affald 
skal man selv transportere til 
genbrugsstationerne.  
 
Der må ikke hensættes affald 
ved siden af affaldsmodulerne. 
Køkkenaffaldet skal af hygiej-
nehensyn  afleveres i lukkede 
plastikposer. 
 
Efter behov (1- 2 gange om 
året) afholdes der storcontai-
ner.  
 
Det er ikke tilladt at smide 
cigaretsskod og andet affald 
ud af vinduerne 
 

NavneskilteNavneskilte  

Ved indflytning eller ændring 
af navn skal henvendelse ske 
til Viceværten, som vil sørge 
for det praktiske i denne 
forbindelse. 
 
Det er ikke tilladt selv at 
opsætte navneskilte i opgange, 
på dørtelefonanlæg og på 
postkasser.  

Det er ikke tilladt at sætte 
klistermærker på postkasser-
ne. Undtaget herfra er Mærka-
ter fra postvæsenet til beboere 
med speciel tilladelse til at få 
posten bragt til døren. 
 
Man skal regelmæssigt tømme 
postkassen, således at ens post 
ikke hænger ud af postkassen. 
 

AltanerAltaner  

Det er ikke tilladt at ændre på 
altanernes udseende. Her 
henvises til vedtægternes §7. 
stk. 3. 
 
Dog kan man indenfor nogle 
muligheder, som er vedtaget 
på generalforsamling, ændre 
farverne på vægge og træværk 
efter aftale med Viceværten. 
Maling, (hvis man selv ønsker 
at male) skal bestilles hos 
Viceværten.  
 
Brug af grill på altanerne er 
ikke tilladt. 
 
Vasketøj må ikke være synlig 
over betonkanten. Der må 
ikke foretages bankning eller 
rystning af tæpper og tøj fra 
altanen. 
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Specielle rum til cykler, Specielle rum til cykler, 
knallerter, barnevogne og knallerter, barnevogne og 
lignendelignende  

Der er indrettet rum til brug 
for det ovennævnte. 
 
Adgang til disse rum. Henven-
delse skal ske til Viceværten. 
 
Kørsel ind og ud af rummene 
med knallerter og motorcykler 
er ikke tilladt. Rummene må 
ikke bruges som værksteder. 
Gæster må ikke opholde sig i 
disse rum. 

 

Vaskerier, opgange, Vaskerier, opgange, 
kældre og andre fælles-kældre og andre fælles-
områderområder  

Det er ikke tilladt at ryge i 
fællesområderne, herunder 
opgange, kældre og vaskerier. 
 
Det er ikke tilladt at medbrin-
ge hunde eller andre kæledyr i 
fællesrum herunder kælder-
gange og vaskerier. 
 
Der bliver foretaget rengøring 
1 gang ugentligt i opgangene. 
Private måtter, fodtøj, blom-
sterkrukker og andet må ikke 
forefindes i opgangene. 
 

VinduerVinduer  
HoveddøreHoveddøre  
klimaskærme ogklimaskærme og  
ovenlysovenlys  

I regn -, sne -, og frostvejr 
samt storm skal alle kælderdø-
re, hoveddøre, vinduer og 
ovenlys i opgangene være 
lukkede. Det samme gælder 
klimaskærmene på altanerne. 
 

UdlejningsrumUdlejningsrum  

Der må ikke sættes apparater 
op i disse rum, der bruger el. 
 

Vaskerier og tørrerumVaskerier og tørrerum  

Det er muligt at benytte va-
skerierne i tidsrummet kl. 8 – 
20 på alle dage. 
 
Betalingsmuligheder for 
benyttelse af vaskerierne 
oplyses hos Viceværten. 
Man skal nedtage sit vasketøj 
fra tørrerummene på rengø-
ringsdagene. 
 
Ved brug af udendørs tør-
rerum/tørresnore skal vasketø-
jet tages ned, umiddelbart 
efter det er tørt. Således, at 
andre også kan få mulighed 
for at få tørret deres tøj uden-
for. 
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Det er ikke ifølge brandved-
tægterne tilladt at henstille 
cykler, barnevogne, klapvog-
ne, møbler og andet i opgan-
gene og kældergangene. Dette 
skal ske på de anviste steder, 
som nævnt i det forrige punkt. 
 
Udluftning af den enkelte 
lejlighed skal foregå ved åbne 
vinduer og ikke ved åben dør 
til opgangen. 
 
Brandbare væsker må af 
hensyn til brandfare ikke 
opbevares i kælderrummene. 
 

Grønne områder, fliser og Grønne områder, fliser og 
fortovefortove  

Her henstilles til at alle beboe-
re og deres gæster passer godt 
på de grønne områder. 
 
Det er ikke tilladt at klippe 
beplantningerne, gå igennem 
bede med planter eller skyde 
genvej gennem hække og 
buske. Det er ikke tilladt at 
cykle på fortove, fliser og på 
plænerne 
 
Det er ikke tilladt at køre på 
knallert og motorcykler på  
plænerne, fortovene og flise-
arealerne. Ej heller er det 

tilladt at parkere biler her. 
Heller ikke i forbindelse med 
flytning. 
 
Det er ikke tilladt at opsætte 
private legeredskaber på 
foreningens fællesområder. 
 
Private havemøbler mm. skal 
fjernes efter endt brug samme 
dag. 
 

Luftning af hundeLuftning af hunde  

Hunde skal efter gældende 
lovgivning føres i snor. Hun-
deejeren skal ved luftning af 
sin hund sørge for at eventuel-
le hundeefterladenskaber 
fjernes. 
 
Det er ikke tilladt at lufte sin 
hund på plænerne og i bedene. 
 

Fodring af fugleFodring af fugle  

Det er tilladt at hænge foder 
ud til småfugle. Det er ikke 
tilladt at opsætte foderhuse og 
foderbrædder. Dette for ikke 
at lokke rotter til. 
 
Men det er ikke tilladt at 
fodre mågerne. Dette af hen-
syn til svineri og larm fra 
mågerne. Men også madaf-
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fald, der smides ud til måger-
ne, kan lokke rotter og andre 
skadedyr til. 
 
Ophængning af fuglehuse i 
træer ved hjælp af søm i træ-
erne er ikke tilladt. 
 

BilvaskBilvask  

Det er ikke tilladt at vaske 
biler på ejendommens område. 
Her henvises til tankstationer-
nes vaskehaller. 
 

ParkeringspladserParkeringspladser  

Lastbiler over 3500 kg, cam-
pingvogne, både  og uindregi-
strerede biler må ikke parkeres 
på p-pladserne eller andre 
steder på Dalum Centrums 
områder. 
 
Parkering på stamvejene er 
ikke tilladt. Dog er en kort af 
og pålæsning tilladt. 
 
Parkering af trailere. Henven-
delse skal ske til Viceværten 
for anvisning af p-plads. 
 

DriftsforstyrrelserDriftsforstyrrelser  

Ved driftsforstyrrelser henvi-
ses til Viceværten. 

Uden for arbejdstid henvises 
til Infotavlerne i opgangene. 
 
Drejer det sig om skader/
mangler som beboeren selv 
skal udbedre, som f.eks. utæt-
te vandhaner, løbende toiletter 
eller stoppede vaske, skal 
dette omgående udbedres af 
den pågældende. Det skal især 
præciseres, at det er meget 
vigtigt at få uskiftet pakninger 
på løbende vandhaner og 
toiletter, da dette giver et 
enormt vandforbrug. 
 

Tekniske installationerTekniske installationer  

Herunder tilslutning af 
vaskemaskiner, opvaskema-
skiner og tørretumblere. 
 
Disse skal installeres således, 
at de overholder gældende 
lovgivning og for bygnings-
reglement for ejendomme med 
mere end 2 etager, og at de 
ikke ved støj er til gene for 
øvrige beboere. 
 
Emhætter uden motor må 
tilsluttes den eksisterende 
ventilation. 
Emhætter med motor skal 
være af typen med recirkulati-
on, og må ikke tilsluttes den 
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eksisterende ventilation. 
 
Det samme gælder for tilslut-
ning af tørretumblere. Disse 
skal være kondenstørretumble-
re. 
 

Renovering af badeværel-Renovering af badeværel-
ser og køkkenerser og køkkener  

Her skal ejendommens tekni-
ske ingeniør kontaktes, hvis der 
skal foretages indgreb i fælles 
installationer og lignende. 
 
Ved afbrydelse af varme og 
vandforsyning i forbindelse 
med renovering, skal beboerne 
i opgangen orienteres i god tid.   
 

IndInd––  og fraflytningog fraflytning  

Ved ind - og fraflytning skal 
administration og Vicevært 
orienteres. 
 
Der henstilles til, at flytningen 
sker uden skrammer på vægge, 
døre, dørkarme og lofter. 
Evt. skader i denne forbindelse 
er Ejerlejlighedsforeningen 
uvedkommende. 
 
Læs også pkt. Navneskilte. 
 

ViceværtVicevært  

Denne kan kontaktes på tlf.  
66 17 04 81  
Hverdage 7 - 15. 
Fredage 7 - 12. 
Eller pr. mail  
dalum-centrum@outlook.dk 
 
Herudover kan der indtales 
besked på telefonsvareren. 
Der kan lægges besked i post-
kassen Heliosvænget 48 og 
gennem brevsprækken ved 
kontor i Floravænget 1. 
 
Ovenstående husorden gæl-
der for alle beboere og deres 
gæster. 
Alle beboere er ansvarlige for 
deres gæsters adfærd. 
 
Overtrædelse af ordensreg-
lerne kan medføre retsvirk-
ninger efter lov om lejelovens 
§ 83 og for ejernes vedkom-
mende Ejerlejlighedsforenin-
gens vedtægter vedr. mislig-
holdelse. §8, stk. 1 og stk. 2. 
 
Bestyrelsen 
Sommeren  2016.  
 
 


