HUSORDEN FOR WESTEND 24-26
1661 KØBENHAVN V. Jvf. vedtægterne § 11
Gældende fra 1. september 2008
Gennemgået og ændret på
generalforsamling den 25. august 2008
Bagtrappen:
Det er ikke tilladt at have opbevaring på
bagtrappen, da det er en flugtvej.
Håndværksarbejder:
Udførsel af håndværksarbejder kun tilladt
ml. kl. 7.00 og kl. 19.00 på hverdage.
Lørdage samt og søn - og helligdage dog
kun ml. kl. 10.00 og 18.00. Advar gerne
medbeboere når arbejde, der medfører
larm skal udføres.
Cykler:
Skal placeres i de dertil indrettede
kælderrum eller udenfor, men så de ikke
er til gene for andre.
Fællesarealer:
På alle fællesarealer er rygning forbudt
bla. pga. brandfare, f.eks. i vaskekælder,
kælder, loftrum
Husdyr:
Det er tilladt at have husdyr. Det er ikke
tilladt at holde eksotiske og farlige dyr
Loftet:
Her må ikke stilles ting til storskrald. Det
skal ned i storskraldsrummet i kælderen.
Hvis man åbner vinduer så husk at luk
dem igen – og chek at der ikke er
kommet fx duer ind.
Musik – støj:
Tag hensyn til dine naboer når der spilles
radio, musik, ses fjernsyn og spilles
computerspil mv..
Der må ikke spilles så høj musik at det på
nogen måde generer de andre beboere i

ejendommen. Det skal være muligt for
beboerne at kunne være i deres egen
lejlighed uden at kunne høre andres
musik/ TV mv.
Fra om aftenen og til næste morgen (fra
kl. 22 til kl. 8) skal der vises særligt
hensyn ved at dæmpe ned, så øvrige
beboere ikke generes og så der er
nattero. Dette skal respekteres.
Flytten rundt på møbler skal også foregå i
dagtimerne, så det giver færrest mulige
gener for beboerne i ejendommen.
Ved fester skal det meddeles ved at
hænge en seddel op på opslagstavlen i
opgangene en uge før, så andre beboere
er klar over, at der kan være en vis larm.
Storskraldsrum:
Der forefindes et storskraldsrum bag
cykelkælderen i nedgangen til højre for
indgangen ved nr. 24. Dette bedes
benyttet.
Storskrald er ikke fx ringbind og gamle
gryder. Det er alm. skrald som kan
smides i grønne containere i
skralderummene.
Vaskekælder:
Man skal rydde op efter sig selv og tørre
af hvis man sviner.
Vaskekælderrummet/kælderrummet:
Det er tilladt at benytte rummet til møder,
men ryd op efter jer selv.
Døren mellem vaskekælderen og kælder
26 skal holdes lukket pga. brandfare.
Rygning i lokalet er forbudt.
Vinduer og døre:
Yderdøre skal være aflåste pga. risiko for
uindbudte gæster.

