
Bilag 1 Husorden på Christiansdal Kloster 
 
Generelt  
 
Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser skal lejerne i Christiansdal Kloster 
overholde denne husorden, herunder iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen 
interesse efterkomme, hvad der påbydes af J.T.Ejendomsinvest aps.   
 
Ejendomsmesteren varetager på J.T.Ejendomsinvest aps vegne opgaver på ejendommen, 
herunder opsyn med at husordenen overholdes.   
 
Lejerne skal tage hensyn til hinanden og udvise god ro og orden, således at ingen har 
grund til at føle sig generet.   
 
Lejerne skal passe på ejendommen, dens installationer og anlæg, således at den ikke 
bliver skadet eller skæmmet.   
 
Lejerne må ikke i eller på ejendommen anbringe eller bruge ting, der ved lugt, støj, 
brandfare eller lignende er til gene eller fare for lejerne eller ejendommen.   
 
Affald  
 
Køkkenaffald, herunder affald fra husdyr, skal lægges i affaldsposer som lukkes, inden de 
lægges i de opstillede containere.  
 
Lågene på containerne skal holdes lukkede og intet affald må henkastes på ejendommens 
areal.   
 
Farligt eller forurenet affald - eksempelvis rester af maling, opløsningsmidler, 
batterier og medicin må ikke skaffes af vejen gennem ejendommens affaldsordninger, men 
skal gå retur gennem de dertil etablerede ordninger, f.eks. gennem farvehandlere og 
apoteker.   
 
Ejendommes etablerede genbrugsordninger skal benyttes.   
 
Såfremt der er større affald, skal kommunens genbrugstation bruges. 
 
Flasker og aviser skal anbringes i kommunens genbrugscontainere.   
 
Anlæg  
 
De grønne anlæg stilles under lejernes beskyttelse. 
 
Knallertkørsel og cykling på de grønne fællesareal er ikke tilladt. Undtaget er dog 
kørsel på børnecykler med støttehjul. 
 
Man må gerne tage sine egne møbler med i parken.  
 
Dog skal det påpeges at når man er færdig med sine gøremål, skal man fjerne sine 
havemøbler fra parken igen.  
Hvis der konstateres mod forventning af lejere og gæster ikke efterkommer dette, vil 
møbler blive fjernet uden varsel. 
 
Affald skal lægges i affaldsstativerne. 
 
Afbrækning af grene, beskæring af træer eller buske samt plukning af blomster er ikke 
tilladt. 
 



Bad og toilet 
 
Hvis et afløb stopper, rettes der henvendelse til J.T.Ejendomsinvest aps. 
 
Støj og utætheder fra rør og haner skal omgående meddeles på J.T.Ejendomsinvest aps. 
 
 
Cykler,og barnevogne 
 
Cykler, og barnevogne må stilles i de fælles cykelskur. 
 
Forsikring 
 
Det anbefales den enkelte lejer at forsikre sit indbo, idet ejendommens forsikringer ikke 
dækker skader på lejernes indbo. 
 
Fyrværkeri 
 
Det er ikke tilladt at afbrænde fyrværkeri eller bål i ejendommen eller på ejendommens 
arealer. 
 
Husdyr 
  
Der kan gives tilladelse til at holde husdyr i overensstemmelse med de vedtagne 
bestem-melser om husdyrhold. 
 
Det påhviler enhver husdyrholder at sørge for, at dyret ikke ved støj, herunder hyppig 
eller langvarig gøen og hylen, ved lugt, hærværk, bidsk optræden, kådhed eller på anden 
måde er til gene for de øvrige beboere.  
 
Endvidere må husdyret ikke hindre, at personer i lovligt ærinde får adgang til 
lejligheden. 
 
På Christiansdal Kloster områder skal dyret altid føres i så kort snor, at det kan holdes 
tæt ind til sin ledsager og må ikke overlades til personer, der ikke har fuld kontrol 
over det.  
 
Det er ikke tilladt at lade husdyr færdes frit på gade, veje, stier, legepladser og andre 
friarealer. 
 
Ejeren er ansvarlig for, at dyret ikke forurener ejendommens friarealer, legepladser, 
gade- og fortovsarealer, trapper, gange eller andre fælleslokaliteter. 
 
Husdyret skal holdes i helbredsmæssig god stand og må ikke udsættes for unødig lidelser. 
 
Det er ikke i alle Lejligheder, man må have husdyr. 
 
Køleskabe, komfurer og emhætter  
 
Fejl og skader på ejendommens køleskabe, komfurer og emhætter skal meddeles til 
J.T.Ejendomsinvest aps 
 
Musik og støj  
 
Støjende selskabelighed samt benyttelse af musikinstrumenter, radio, tv m.v. skal ske med 
fornødent hensyn til de øvrige lejere og skal dæmpes i tidsrummet mellem kl. 23.00 og kl. 
08.00 
 
Af hensyn til de øvrige lejere må der i størst muligt omfang drages omsorg for, at 
støjende adfærd undgås.  
 



 
Parkering  
 
Parkering af motorkøretøjer må kun finde sted på ejendommens tilhørende 
parkeringspladser. 
 
Campingvogne og lastbiler må ikke parkere natten over på ejendommens arealer. 
 
Parkerede motorkøretøjer må ikke køre i tomgang på ejendommens arealer.   
 
Radiatorer  
 
Utætte radiatorer og ventiler der ikke lukker, skal meldes til J.T.Ejendomsinvest aps.    
 
Skiltning 
  
Der må kun opsættes skilte efter godkendelse af J.T.Ejendomsinvest aps.   
 
Udluftning  
 
For at undgå fugtighed i lejligheden må der dagligt foretages effektiv udluftning. I 
fyrings-sæsonen bør vinduer og døre af energisparehensyn ikke stå åbne i længere 
tidsrum.   
 
J.T.Ejendomsinvest aps vejledning vedrørende udluftning bør følges.   
 
Luftventilerne i køkken og badeværelse skal holdes rene og må ikke tildækkes eller 
lukkes.   
 
Udvendige bygningsdele  
 
Lejerne må ikke foretage forandringer, så som at male på eller bore i de 
udvendige  bygningsdele, uden J.T.Ejendomsinvest aps særlige tilladelse og anvisning.   
 
 
Vaskeriet  
 
Kun ejendommens lejere (og deres hjemmehjælp) har adgang til vaskeriet og kun med det 
formål at vaske og ordne beboerens eget vasketøj.   
 
Benyttelse af ejendommens vaskeri sker på eget ansvar. 
   
Vejledning i brug af maskinerne skal følges. Maskinerne skal være fyldt maksimalt.   
 
Vedligeholdelse af lejligheden 
  
Utætte ruder skal straks meldes til J.T.Ejendomsinvest aps.   
 
Såfremt der er tvivl om vedligeholdelse af lejligheden kan der søges råd og vejledning 
hos J.T.Ejendomsinvest aps.   
 
Lejerne skal påse, at døre og vinduer i lejligheden er hele og tætte.  
Utætheder og ituslåede ruder meldes på J.T.Ejendomsinvest aps.   
 
 
 
 
 



 
Hvis strømmen svigter 
 
Hvis strømmen svigter, så tag den med ro. Ring ikke straks til SEAS-NVE, men tjek om 
naboerne også mangler strøm. Hvis strømmen også er forsvundet hos naboerne, er der 
sandsynligvis et strømsvigt i et større område, og så har SEAS-NVE allerede registreret 
fejlen. 
 
Tjek din egen installation 
 
Hvis du er den eneste bolig på vejen uden strøm, er det en god ide at kontrollere din 
egen installation.  
 
Tjek først om HFI eller HPFI relæet er slået fra, eller om sikringerne er sprunget.  
 
Både sikringer og relæer findes som regel ved elmåleren. Såfremt alt er i orden ved 
elmåleren, skal du kontakte SEAS-NVE eller din el-installatør.  
 
Bemærk, at det er for din egen regning, hvis fejlen skyldes dit anlæg inkl. stikledning. 
 
Ved større strømafbrydelser 
 
Hvis større områder er ramt af strømafbrydelser i længere tid (mere end 6 timer), bør du 
lytte til regionalradioen, som løbende udsender informationer om større strømafbrydelser.  
 
Du kan også kontakte familie eller venner, hvis de har strøm.  
 
Så kan de følge situationen på SEAS-NVE's hjemmeside, som bliver opdateret løbende ved 
større strømafbrydelser.  
 
Måske har du også en mobiltelefon eller en bærbar pc med internetadgang. 
 
 
Klager 
  
Hvis en lejer vil klage over overtrædelse af husordenen, skal klagen indgives skriftligt 
til J.T.Ejendomsinvest aps på info@christiansdalkloster.com. 
 
Ved akut opstået problemer henvender på Tlf:  
 

• Jonas  21430158 
• Knud   25565819 
• Thomas 30322380 

 


