ORDENSREGLER
for Boligforeningen ”Prøvestenen”.
§ 1.
Medlemmerne er pligtige til at iagttage god husorden. Dersom et medlem, eller nogen til dets
husstand hørende personer, ved grov uagtsomhed forårsager ødelæggelse på ejendommen eller dens
tilhørende effekter, er pågældende medlem pligtig at udbedre/betale for skadernes istandsættelse.
§ 2.
Det er tilladt at holde husdyr i lejligheden, såfremt disse ikke på nogen måde er til gene for de
øvrige beboere eller tilsmudser foreningens arealer.
§ 3.
Cykler, knallerter og barnevogne må ikke henstilles på trapper, i port eller gennemgange. Cykler og
knallerter skal anbringes i de dertil indrettede stativer og i cykelkælderen. Cykler må ikke henstilles
op ad facaden i gård og på gade.
§ 4.
Cykling er strengt forbudt i gårde og port af voksne som børn. Knallerter må ikke startes i gården.
§ 5.
Vinduerne på trappegangene må ikke stå åbne om natten og skal holde lukket i storm, sne- og
regnvejr. Vinduer på tørrelofterne må ikke åbnes. Eventuelle skader på grund af åbenstående
vinduer bliver udbedret for det pågældende medlems regning.
§ 6.
Kælder- og loftdører skal altid holdes lukkede og aflåste af hensyn til brandfarer.
§ 7.
Vaskerum, maskiner og tørretumblere skal rengøres af brugeren. Badekælder og andre fællesrum
skal efter brugen rengøres af brugeren og forefindes i rengjort stand.
§ 8.
Tørring af tøj på trapper og udhængning af genstande fra vinduer må ikke finde sted.
§ 9.
Udlægning af foder på foreningens arealer til fugle eller dyr er strengt forbudt.
§ 10.
Køkkenaffald m.m. må ikke henstilles på trapperne, men skal lægges i de opstillede containere.
Henstilling af effekter på tørrelofter i kældre eller på trapper ikke tilladt.
§ 11.
Leg og boldspil i gårdene skal finde sted under hensyntagen til beboerne og arealets beplantning.
De af bestyrelsen opstillede regler skal overholdes.
§ 12.
Rygning er ikke tilladt på Foreningens indendørs arealer.

