
Husorden 
 

Overordnet set beder vi jer leve efter følgende tre leveregler, når I opholder jer på lokationen: 

 

1. Vi tager hensyn til hinanden og taler roligt sammen, selv hvis vi er uenige 

2. Vi passer på fælles områder og ting, så vi undgår ekstra udgifter 

3. Vi bidrager til, at det er sikkert at bo og færdes i området 

 

Denne husorden fortæller, hvad de tre leveregler konkret betyder. 

 

Hensyn: Støj 

Vi henstiller til at støj i gården og rundt om bygning 1 (Ribevej 2A, rødt tag) minimeres. 

 

Hensyn: Ejendommen 

 Ryd venligst op efter jer selv, så området fremstår pænt 

 Rygning indendørs er ikke tilladt 

 Skru ned for varmen, når I ikke bruger lokalerne. 

 

Hensyn: Orden 

 Ryd op efter jer selv 

 Smid venligst affald i skraldecontainerne, og lad det ikke stå – hverken inde eller ude. 

 

Hensyn: Husdyr 

 Det er ikke tilladt at medbringe egne husdyr. 

 Det er ikke tilladt for andre end ejerne selv at fodre dyrene i området. 

 

Hensyn: Respekt 

 Når vi er uenige, taler vi med hinanden om det 

 Tal venligt og respektfuldt til andre 

 Fortæl hvad du er utilfreds med og hvorfor, direkte til den det vedrører 

 

Økonomi: Affald 

 Sortér venligst jeres affald rigtigt. 

 

Økonomi: Vedligeholdelse 

 Pas godt på fællesområder og ting 

 Husk at sørge for, at alle i din forening og dine gæster også overholder reglerne 

 Kontakt udlejer, hvis f.eks. toilet eller vandhane begynder at løbe 

 Sørg for at afløb ikke stopper til. 

  

Sikkerhed: Færdsel og parkering 

 Kør forsigtigt 

 Parkér venligst ved Ribevej 2B (skolebygningen) og aldrig ind mod bygning 1 (Ribevej 2A, rødt tag) 

 Parkering på pladsen nord for bygningen er også ok. 

 Sørg for at dine gæster også overholder reglerne 

 



Sikkerhed: Brandsikkerhed 

 Hold brandveje fri både ude og inde - og stil fx ikke genstande i døråbningerne 

 Smid ikke cigaretskodder rundt omkring 

 

Sikkerhed: Forsikring 

 Sørg for selv at forsikre jeres ting. 


