
 
 
 

Ordensreglement 
Afdeling 46 Starupvej 10 A - H 

 

 

 

Adresse: Tornøegade 12, 8300 Odder 
 
Telefon: 70 27 97 97 
 
Hjemmeside: www.domibolig.dk 
 
E-mail:  mail@domibolig.dk 
 
Telefon- og 
ekspeditionstid: mandag  kl. 10-13 
   tirsdag  kl. 10-13 
   onsdag  kl. 10-13 
   torsdag  kl. 10-13 og kl. 15-17 
   fredag  lukket 
 



Generelt: 
Afdeling 46 består af 20 seniorboliger (55+) og kan kun udlejes til beboere, hvor mindst én i 
husstanden er > 55+.  
  
Lejligheden Starupvej 10 G, st. th opfylder kravene til at kunne fungere som fælles- lejlighed. P.t. 
er lejligheden udlejet (besluttet på et afdelingsmøde).  
  
Hver gang en lejer opsiger sit lejemål på 10 G, st. th, kan man på et afdelingsmøde beslutte, om 
lejligheden skal bruges til fælleslejlighed. I modsat fald udlejes til ny lejer.  
  
Fællesarealet i afdeling 46 er asfalteret P-plads med afmærkede P-båse og affaldsskakte.  
Det er alles ansvar, at der hverken på P-plads eller på plads omkring affaldsskakte henkastes 
affald, papir, cigaretskod m.v.  
  
Børns ophold på P-plads sker på forældres og/eller bedsteforældres ansvar.  
  
Arealet mellem blokkene AC og DF er fælles med beboerne i Starupvej 6+8, således som det 
fremgår af lokalplan 811.  
  
Afdelingsmødet giver den til enhver tid siddende afdelingsbestyrelse mandat til sammen med 
beboerne i Starupvej 6+8 at indrette området med borde/bænke og lignende til ophold. Kun et 
ekstraordinært afdelingsmøde kan give bestyrelsen bemyndigelse til at stemme for opsætning af 
faste legeredskaber til børn og/eller børnebørn.  
  
Alle opgange er forsynet med dørlåse med kode. Koderne skal behandles fortroligt og må kun i 
yderst begrænset omfang udleveres til eksterne. Alle bedes respektere, at udlevering af koden til 
eksterne berører samtlige beboere i afdeling 16. Evt. misbrug kan nødvendig- gøre omkodning af 
dørlåsene.  
  
Jfr. lokalplan 811 må der ikke i området bruges sprøjtegift med pesticider!  
 

 

Bad og Toilet: 
For at undgå tilstopning af afløbsrør bør beboerne være varsomme med, hvad der skylles ud 
gennem vask og toilet.  
Husk at engangsbleer, engangsvaskeklude, vat, avispapir og lign. ALDRIG må kastes i 
toiletkummen.  
  
I køkkenafløb må der ikke bortskaffes fedt- og olierester.  
 

 

El-leverandør - Til- og framelding:  
Fra 1. marts 2013 kan flytninger alene meldes til den enkelte kundes/beboers  
el-leverandør. Meddelelse om både til- og fraflytning skal gives direkte til el-leve- randøren senest 
3 dage før flyttedatoen.  
 

 

Fjernvarmekontrol:  
Af hensyn til eventuelle reklamationer over varmeregnskabet, bør alle i egen interesse føre jævnlig 
kontrol med varmeforbruget. Det anbefales at bruge kontrolkortet, som hvert år bliver udleveret af 
Varmeværket.   



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

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

Haver og hække: 
Egne haver og hække skal holdes! Det vil i praksis sige, at ukrudt fjernes - at græsplæner slås - og 
hække klippes, når det er nødvendigt.  
  
I skel mellem de enkelte haver plantes bøgehække. Højden af den enkelte hæk aftales naboerne 
imellem - men må dog max. være 180 cm (Hegnsloven).  
  
Senest når nuværende beboere med kunstigt hegn fraflytter deres lejligheder, erstattes allerede 
opsatte kunstige hegn med bøgehæk som ovenfor anført.  
  
Beboere, der ikke overholder reglerne, vil for egen regning få haven ordnet af en anlægsgartner.  
  
  

Husdyrhold:  
I afdeling 16 må der i hvert lejemål max. holdes 1 hund eller 1 kat.  
Husdyrreglement og erklæring kan afhentes på boligforeningens kontor eller hentes på 
hjemmesiden under afdelingens reglementer.  
  
  

Information: 
Alle beboere er altid velkomne til at henvende sig til afdelingsbestyrelsen eller på 
Administrationskontoret: www.domibolig.dk/ tlf. 70 27 97 97 eller mail@domibolig.dk  
 
Information om DOMI Bolig og om afdeling 46 vil blive givet på hjemmeside; pr. mail; ved omdeling 
til postkasser og/eller ved omsætning i informationsskab på skur ved blok GH.  
   
 

Klager:  
Alle, som føler sig forulempet, utrygge eller lign., kan henvende sig til et medlem 
af afdelingsbestyrelsen. Klager, som hører ind under Lov om leje af almene boliger SKAL 
INDGIVES skriftligt til Domi Bolig. Alle klager vil naturligvis blive behandlet fortroligt.  
 
  

Markiser: 
Beboere kan for egen regning og risiko opsætte solmarkiser i farven antrasitgrå - så tæt på Ral - 
kode nr. 7016 som muligt.  
  
Markisen skal monteres af professionelle håndværkere.  
Ved nedtagning skal murværk genetableres for beboernes regning.  
  
 
  



Parkering - biler:  
Parkering - MÅ KUN FINDE STED i de afmærkede P-båse.  
    
Kortvarig af- og pålæsning er dog tilladt.  
  
Biler med totalvægt over 3500 kg. må ikke benytte P-pladsen (der henvises til de etablerede P-
pladser til tunge køretøjer, som er rundt i byen).  
  
U-indregistrerede biler, campingvogne og andet påhæng må ikke henstilles på P- pladsen.  
  
    

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 
Nær-genbrugsstationen.  
 

Storskrald  

"Store papkasser", madrasser, møbler, hårde hvidevarer m.m. MÅ IKKE bortkastes i 

affaldscontaineren - ELLER stilles ved siden af. Storskraldet skal afleveres på Nær-

genbrugsstationen, eller afhentes af Miljøteam/Århus efter aftale pr. tlf. 87 44 11 44 

(Kundeservice).  

Den enkelte beboer er selv ansvarlig for at få fjernet sit storskrald.  

  

Storskrald stilles ved affaldscontainer tidligst aftenen før afhentning.  

  

Miljøfarligtaffald  

Nær-genbrugsstationen modtager alle typer miljøfarligt affald. Det kan også afleveres til miljøbilen, 

som kommer et par gange om året. I tvivlstilfælde rettes henvendelse til Århus Kommune - 

Affaldvarme. 

  

Alle er selv ansvarlige for at få fjernet miljøfarligt affald.  

 

Rygning: 

Rygning uden for må ikke finde sted under altanerne, for at undgå at der trækker røg op i 1. sals 

lejlighederne. 

 



Råderet: 

Ifølge 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 frost og snefald står DOMI Bolig for snerydning og saltning! Der vil hver vinter med sne 

og is blive opsat sorte spande med salt til beboernes eget brug.  

   

 

Støj:  

Enhver form for generende og plagende støj er til stor gene for naboer og øvrige beboere. Derfor 

skal larmende adfærd absolut begrænses.  

  

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.  

  

Ved benyttelse af musikinstrumenter, radio og tv m.m. må man ikke genere naboerne.  

  

El-værktøj som f.eks. boremaskine må kun benyttes i tidsrummet kl. 09.00 - 19.00.  

   

 

Tørretumbler: 

Der må kun installeres kondenstørretumbler.  

 

Vasketøj: 

Ved tørring af tøj på altanerne bedes tøjet holdt under "rækværks-højde".  

 

 

Vedligeholdelsesreglement:  

Det til enhver tid gældende vedligeholdelsesreglement for afdeling 46 findes på hjemmesiden.  

  

 


