
 
 
 

Ordensreglement 
Afdeling 45 Veilgårdsparken 18 - 86 

 

 

 

Adresse: Tornøegade 12,  
   8300 Odder 
 
Telefon:  70 27 97 97 
 
Hjemmeside: www.domibolig.dk 
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Bad og Toilet 
For at undgå tilstopning af afløbsrør bør beboerne være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og 
toilet. 
Husk at engangsbleer, engangsvaskeklude, vat, avispapir og lign. ALDRIG må kastes i toiletkummen. 
 

 
Børns leg samt legepladsen 
Det er IKKE TILLADT at tegne eller male på boligernes træ-/murværk og fliser. 
Leg – af farlig karakter – med f.eks. bue/pil, luftbøsser og lign. må ikke finde sted på afdelingens område. 
Det er FORÆLDRENES ANSVAR, at børnene færdes hensynsfuldt på legepladsen, samt at der er ryddeligt. 
AL BOLDSPIL skal foregå på græsarealet v/legeplads. 
 
 

Cykling / Knallertkørsel  
Cykling og knallertkørsel MÅ IKKE finde sted på gangstierne. 
Knallertkørsel er underlagt de samme regler som bilerne. Husk at respektere skiltene, som er opsat ved 
indkørsel til afdelingen. 
VÆR OPMÆRKSOM PÅ– at motorlarm er generende. 
 
 

Fjernvarmekontrol  
Af hensyn til eventuelle reklamationer over varmeregnskabet, bør der i egen interesse føres jævnlig kontrol 
med varmeforbruget. Brug derfor kontrolkortet, som hvert år bliver udleveret af varmeværket. 
 
 

Forsikring  
Boligforeningen har tegnet forsikring på bygninger m.v., som kan have indflydelse på din 
familie/indboforsikring. 
 
 

Fugt (i lejligheden) 
For at undgå fugtskader og dermed ødelæggelser på træværk, tapet og maling bør der udluftes effektivt. 
 
 

Fællesantenneanlæg 
Afdelingen er tilsluttet You See & Waoo. 
 
 

Haver og hække 
Haver og hække skal holdes både ”foran og bagtil”. Det vil i praksis sige, at ukrudt fjernes, græsplæne slå’s 
og hække klippes, når det er nødvendigt. 
Beboere, der ikke overholder reglerne, vil for egen regning få haven ordnet af en anlægsgartner. 
 
Hegn 
Det er vedtaget at der må sættes hegn op i haverne. Hegnet må maximalt være 170 cm høj 
Ved husnr. 52, 56, 58, 60 og 62, må højden være maximalt 180 cm. 
 



 
Vejledning til træbeskyttelse: 
Produkt: Transparent træbeskyttelse (ikke heldækkende) 
Farve: Teak (Ved nogle producenter findes der en lys og en mørk teak – der skal man vælge den lyse). Der 
må ikke benyttes andre farver. 
 
Græs ved hoveddør (gælder for 3. værelses huse) 
Det er tilladt at fjerne græsplæne ved hoveddør, og i stedet lægge fliser (som eksisterende) eller lave 
bunddække. Udgiften afholdes af lejer. 
 
Markise 
Det er tilladt at opsætte markise. Markisen skal være farven hvid, grå eller sort. 

 
Husdyrhold 
Husdyrreglement og erklæring kan afhentes på boligforeningens kontor eller på hjemmesiden. 
Se i menuen under "Husdyrtilladelse". 
 
 

Information 
Du er altid velkommen til at henvende dig til afdelingsbestyrelsen eller på administrationskontoret. 
Desuden kan du søge information om foreningen og afdelingen på: 
 
www.domibolig.dk 
 
mail@domibolig.dk 
 
 

Klager 
Hvis du føler dig forulempet, utryg eller lign. bedes du henvende dig til et medlem af afdelingsbestyrelsen. 
Klager SKAL GIVES skriftligt. 
 
 

Parkering - biler  
Parkering – MÅ KUN FINDE STED PÅ P-PLADSERNE  
 
Kortvarig af- og pålæsning er dog tilladt. 
 
Biler med totalvægt over 3500 kg. må ikke benytte P-pladsen. De henvises til de etablerede p-pladser til 
tunge køretøjer, som er rundt i byen. 
 
Uindregistrerede biler, campingvogne og andet påhæng må ikke henstilles på p-pladsen. 
 
 

Parkering - cykelskuret  
Cykelskuret er forbeholdt cykler. Knallerter, motorcykler m.m. ikke må holde i skuret. 
 

Renovation 
Skån miljøet og sortér affaldet. 
 



Affaldscontainer 
Alt køkken- og husholdningsaffald skal bortkastes i plasticposer. Det er vigtigt, at poserne er forsvarligt 
lukket – af hensyn til lugtgener/rengøring af containerne. 
Der må ikke ”HÆLDES” nogen form for løs affald i affaldscontaineren. 
 
Papir til genbrug 
Der findes papircontainer, som kun må bruges til aviser og blade. Pap må ikke afhændes i papircontaineren, 
her skal lejeren selv sørge for at bortskaffe pap ved indlevering til Nærgenbrugsstationen. 
 
Storskrald 
”Store papkasser”, madrasser, møbler, hårde hvidevarer m.m. MÅ IKKE bortkastes i affaldscontaineren –
 ELLER stilles ved siden af. Storskraldet skal afleveres på Nærgenbrugsstationen eller afhentes af Affald 
Aarhus efter aftale pr. tlf. 87 44 11 44 (Kundeservice).  
Når du bestiller storskrald, skal du på effekterne der skal afhentes påsætte en seddel hvor der står 
STORSKRALD og med hvilken dato det bliver afhentet. 
Du er selv ansvarlig for at få fjernet dit storskrald. 
 
Miljøfarligt affald 
Nærgenbrugsstationen modtager alle typer miljøfarligt affald. Det kan også afleveres til miljøbilen, som 
kommer et par gange om året.  
Hvis du er i tvivl – henvend dig til Århus Kommune (Affaldskontoret). 
Du er selv ansvarlig for at få fjernet dit miljøfarlige affald. 
 
 

Råderet 
Ifølge ny lovgivning af juli 2005 ang. råderet, har alle lejere ret til at udføre forbedringer m.v. af boligen 
ifølge ”Den generelle positivliste”. 
 
Nærmere regler ang. godtgørelsen fås ved henvendelse i administration eller på 
hjemmesiden www.domibolig.dk 
 
 

Sne 
I tilfælde af snefald har hver beboer pligt til selv at sørge for snerydning foran egen indgang. 
 
 

Støj  
Støj og anden larmende adfærd skal absolut begrænses af hensyn til dine nærmeste omgivelser. 
Tænk på, at enhver form for generende og plagende støj er til stor gene for dine naboer. 
Støj er et alvorligt problem og vil blive påtalt, hvis der bliver klaget. 
I særlige tilfælde – ved f.eks. festlige lejligheder – bør man sikre sig, at naboen er orienteret. 
Benyttelse af musikinstrumenter, radio og tv m.m. må ikke genere naboerne.  
Elværktøj, som f.eks. boremaskine må kun benyttes i tidsrummet 09.00 – 19.00. 
 
 

Tørretumbler  
Der kan kun gives tilladelse til installation af kondenstørretumbler. 

 


