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A/B GUNLØG 
Gunløgsgade 2, st.th 
2300 København S 
mail:abgunloeg@gmail.com 
www.abgunløg.dk 
 
 

 
 

HUSORDEN FOR A/B GUNLØG 
 
En andelsboligforening er et fællesskab. Reglerne i denne husorden er fastsat for at 
beskytte beboerne og ejendommen, så alle kan føle sig godt tilpas og trygge. Da vi er 
fælles om andelsforeningen, opfordrer bestyrelsen alle til at tage medansvar og sørge for, 
at ejendommen er et godt sted at bo. Dette sker eksempelvis ved at hilse på dine naboer, 
når du møder dem i opgangen, i gården eller på gaden! 
 
Husordenen er til for at holde ejendommen og friarealerne i pæn stand. Vi har alle et 
ansvar for at sørge for, at ejendommen er præsentabel.  
 
Udover reglerne i denne husorden kan bestyrelsen fastsætte nærmere regler for at sikre 
ejendommen og beboerne. 
 

BENYTTELSE AF LEJLIGHEDER 
 

1. Beboeren skal sørge for en minimumstemperatur på 16 grader celsius i lejemålet. I 
vintertiden må termostaterne aldrig være lukket helt til. 

 
2. Beboeren bør dagligt foretage effektiv udluftning, således at fugtdannelse på 

træværk, tapet og lignende undgås.  
 
3. Tørring af tøj og lignende må ikke ske fra vinduerne, men tørrekældre kan evt. 

anvendes. 
 
4. Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres korrekt af en 

autoriseret fagmand, og således at de ikke ved støj eller på nogen anden måde er 
til gene for ejendommens øvrige beboere.  

 
5. Brug af vaskemaskiner, andre tekniske hjælpemidler og andet støjende værktøj til 

gene for ejendommens øvrige beboere må ikke finde sted imellem kl. 22:00 og 
08:00. 

 
6. Utætte vandhaner eller cisterner er omfattet af beboernes vedligeholdelsespligt. 

For at undgå merforbrug af vand, skal beboeren straks efter at defekten er 
konstateret rekvirere autoriseret gas- og vandmester til at få manglen udbedret. 
Nummeret på foreningens faste VVS-mand kan findes i opgangene og på vores 
hjemmeside www.abgunløg.dk. 

 
7. Altankasser og andre udhængende genstande fra vinduer og altaner må kun 

opsættes efter forudgående tilladelse fra bestyrelsen og skal til enhver tid 
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vedligeholdes forsvarligt, så de ikke er til fare for andre beboere og 
forbipasserende. 

 
8. Beboeren er ansvarlig for at renholde altanarealer og sørge for, at afløb mv. til 

enhver tid er funktionsdygtige. 
 
9. Andelsboligforeningen er tilsluttet Bryggenets kabel TV. Tilslutningsafgiften skal 

afholdes af den enkelte beboer. Tilslutning til kabel TV må kun foretages med 
originale kabler og stik. Det er forbudt for beboerne at foretage indgreb i fælles 
antenneanlæg og eventuelle omkostninger ved retablering afholdes af den enkelte 
beboer. Eventuelle konstaterede fejl rettes ved henvendelse til Bryggenet. Se 
deres kontaktoplysninger på foreningens hjemmeside. 

 
10. Det er forbudt at opsætte antenner og paraboler uden særskilt tilladelse fra 

bestyrelsen.  
 
11. Der er tilladt at holde husdyr, der ikke færdes på fællesarealerne eller generer 

andre beboere i ejendommen med støj, lugt eller lignende. Beboeren skal holde 
husdyr i snor på ejendommen og rydde op efter dem. Det er ikke tilladt for husdyr 
at benytte gården.  

 
12. Musik samt støjende aktiviteter må kun ske, således at det ikke er til gene for de 

øvrige beboere, og bør så vidt muligt kun ske indenfor tidsrummet 08.00-22.00. 
Hvis der spilles høj musik eller foregår støjende aktiviteter, skal vinduerne holdes 
lukkede. 

 
13. Ved afholdelse af fest skal beboeren advisere de øvrige beboere mindst en uge 

inden og således sikre, at de er indforstået med et rimeligt støjniveau. Den enkelte 
beboer skal tillige sørge for oprydning på foreningens fællesarealer, herunder 
opgangene. 

 
14. Hoved- og bagtrappeareal skal til enhver tid holdes fri for genstande, herunder 

skrald, og kan på intet tidspunkt benyttes til opbevaring eller lignende. Eventuelle 
genstande, der opbevares på hoved- og bagtrappeareal kan fjernes uden videre af 
varmemesteren. Der må aldrig benyttes levende lys på hoved- og bagtrappeareal.  

 
15. Angreb af væggelus eller andre skadedyr skal straks anmeldes til varmemesteren 

og samtidig anmeldes skriftligt til bestyrelsen og administrator. 
 
 

BENYTTELSE AF FÆLLESAREALER 
 
Da gården i 1995 er blevet byfornyet med midler fra Københavns Kommune, skal enhver 
ændring af gårdens inventar og miljø godkendes af Københavns Kommune.  
 

1. Du har pligt til regelmæssigt at tømme din postkasse og fjerne eventuelle reklamer 
eller affald. Dette må ikke henlægges i opgangen eller på fællesarealer i øvrigt. 

 
2. Alle er velkomne til at benytte gården, så længe der tages hensyn til ejendommens 

øvrige beboere. Støj og lugtgener skal holdes på et minimum og indenfor 
tidsrummet 08.00-22.00. Den enkelte beboer skal selv sørge for oprydning efter 
anvendelse af gården. 
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3. Ved afholdelse af fest eller andre støjende aktiviteter i gården skal beboeren 

advisere de øvrige beboere mindst en uge inden og således sikre, at de er 
indforstået med et rimeligt støjniveau. 

 
4. Benyttelse af kælder- og loftsrum skal ske uden gene for ejendommens øvrige 

beboere, og branddøre må ikke blokeres. Beboeren skal til enhver tid sørge for 
vedligeholdelse og rengøring af egne kælder- og loftsrum samt tydelig angivelse af 
navn og adresse på døren. Egne kælder- og loftsrum skal altid være forsvarligt 
aflåst og må under ingen omstændigheder benyttes til beboelse. Vandskade, 
svamp eller lignende skal straks meddeles til varmemesteren og samtidig 
anmeldes skriftligt til bestyrelsen og administrator. Ved fraflytning er det beboerens 
eget ansvar at rydde kælder- og loftsrum, alternativt vil foreningen bortskaffe 
efterladte genstande for den fraflyttende beboers regning. 

 
5. Beboeren må ikke lukke nogen ind i ejendommen, før beboeren har sikret sig, at 

det er en bekendt til beboeren, der lukkes ind. Alle andre skal afvises. 
 
6. Udluftning og tørring af genstande mv. må ikke foretages i trappeopgange. 

 
7. Alle beboere skal medvirke til at sikre, at alle vinduer i loft, trappe og kælderrum 

holdes lukket ved regn, sne, frost og stormvejr. 
 
8. Køkkenaffald og lignende må ikke henkastes i gården eller på køkken- og 

hovedtrappe eller anbringes noget andet sted end i de dertil indrettede 
affaldscontainere. Herudover er det altid beboernes pligt selv at fjerne affald. 

 
9. Byggeaffald, gamle møbler og lignende skal placeres i storskraldsarealerne. Farligt 

affald og lignende skal beboeren selv sørge for afleveres på genbrugsstation eller 
lignende. Se nærmeste genbrugsstation på foreningens hjemmeside. 

 
10. Flasker skal afleveres i den af kommunen opstillede flaskecontainer på hjørnet af 

f.eks. Snorresgade og Gunløgsgade eller i en af de flaskecontainere, der er 
placeret i gården ved renovationsbeholderne.  

 
11. Petroleum og andre brandbare væsker skal altid opbevares efter gældende 

brandvedtægter og aldrig henstilles på ejendommens hoved- eller køkkentrappe.  
 

12. Fodring af vilde dyr og fugle er forbudt, da dette kan tiltrække f.eks. rotter. 
 
13. Fyrværkeri må ikke antændes noget sted på ejendommen. 

 
14. Det er forbudt at tegne og male på bl.a. ejendommens træ og murværk eller på 

anden måde beskadige ejendommen eller dens inventar. Overtrædelse medfører 
erstatningspligt for gerningsmanden. Konstateres graffiti eller anden beskadigelse, 
skal dette straks meddeles til varmemesteren og samtidig anmeldes skriftligt til 
bestyrelsen. 

 
15. For at begrænse indbrud og tyverier mest muligt er det beboernes pligt at sørge 

for, at ejendommens døre og porte lukkes og låses tillige med døre og vinduer i 
lejlighed, opgange og kælder. Såfremt beboeren skal være væk fra lejligheden i 
længere tid, kan man underrette naboer herom, således at de tilser boligen.  
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16. Motorcykler må ikke henstilles i porte, gård, cykelkældre eller -stativer uden 

bestyrelsens foregående skriftlige samtykke. Knallerter må kun henstilles på anvist 
sted. Der er forbudt at starte motoren og køre i gården.  

 
17. Cykler og barnevogne skal henstilles i de dertil anrettede cykelkældre eller -

stativer. Cykler kan ikke henstilles i opgange, gården eller porte mv.  
 

18. Gården kan i øvrigt ikke benyttes til opbevaring af personlige ejendele. 
 

 
 

MISLIGHOLDELSE ELLER TILSIDESÆTTELSE AF HUSORDENEN 
 
Hvis du bliver opmærksom på, at en beboer overtræder husordenen, bør du tage kontakt 
til vedkommende om overtrædelsen og påtale det. Inden du vælger at klage over en 
anden beboer, er det en god idé at tale med vedkommende om, hvad du oplever, og 
hvordan du føler dig generet. Tilsidesættelse af denne husorden kan medføre eksklusion 
af andelsboligforeningen, henholdsvis opsigelse eller ophævelse af lejekontrakten. 
 
Opnås der ikke enighed mellem parterne, og overtrædelsen fortsætter, skal skriftlig 
henvendelse til bestyrelsen foretages. Den skriftlige henvendelse skal indeholde 
oplysninger om hvem overtræderen er, overtrædelsens art, konsekvenser og tidspunkt.  
Bestyrelsen tager stilling til, hvorvidt klagen over overtrædelsen er berettiget og påtaler 
dette overfor beboeren i anonym form. I grove eller vedvarende tilfælde vil administrator 
blive inddraget. Medfører klagen, at beboerens medlemskab af andelsboligforeningen eller 
lejekontrakt bliver ophævet, må den beboer, der har klaget over overtrædelsen, være 
indstillet på at afgive vidneforklaring, hvis sagen indbringes for retten. 
 
Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 14. april 2011. 
Rettet vedr. brug af tørrelofter på den ordinære generalforsamling 17. april 2013 
 
 
 
 
 
 
 


