Bedre trivsel
Bedre fællesskab
Bedre bolig
Sådan får du det godt med dine naboer
og din boligafdeling

www.dabbolig.dk
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Om ordensregler

I Danmark bor hver 5. familie i en almen bolig, hus,
lejlighed eller kollegieværelse. Det er boliger for alle,
og de bliver administreret af almene boligselskaber.
Ingen skal tjene på huslejen i det almene byggeri. Den
husleje, du betaler, er omkostningsbestemt og dækker
udgifterne til boligernes drift. Det vil sige, at regnskabet
for en boligafdeling skal balancere år for år. Hver boligafdeling er en selvstændig økonomisk enhed.

Om ordensregler
Beboerne i almene boliger skal overholde en række fælles regler. Lejekontrakten danner sammen med vedtægterne for boligselskabet, ordensreglementet, vedligeholdelsesreglementet, råderetskataloget og reglerne
for brug af de fælles faciliteter, det retslige grundlag for
aftalen mellem beboerne og afdelingen. Alle boligafdelinger har et ordensreglement, der gælder både i boligen
og på fællesarealerne.

I boligen
Reglerne handler om at tage hensyn til hinanden, og de
er forskellige i hver afdeling, for det er beboerne selv,
der bestemmer, hvordan reglerne skal være.
Disse regler gælder næsten alle steder:
• Hold vinduerne lukkede, hvis du spiller høj musik.
• Lad være med at spille høj musik efter klokken
22.00.
• Lad være med at råbe højt.
• Undgå at tage bad mellem kl. 24.00 – og kl. 6.00.
• Undgå brug af boremaskiner efter kl. 19.00 og 		
søndag efter kl. 12.00.
• Holder du fest en weekend, længere end til kl.
24.00, skal det være aftalt med de nærmeste
naboer.
• Efter klokken 24.00 skal støjniveauet i
beboerlokalerne formindskes.
• Bruger du symaskine, skal den stå på et underlag,
så det ikke larmer.

Udenfor boligen

•

•
•
•
•

det: I skakt eller container. Mange steder sorteres
affaldet. Spørg ejendomskontoret, hvis du er i tvivl.
Antenner må kun sættes op efter de regler, som
beboerne har godkendt. Du skal altid søge om
tilladelse i DAB.
Pas på bede og blomster.
Hvis der er et fælles vaskeri, er der regler for,
hvornår og hvordan man må bruge det.
Børn må ikke være alene i vaskeriet, og maskinerne
må ikke betjenes af børn, for de er farlige for dem.
Børnene skal vejledes af deres forældre om,
hvor det er tilladt at lege.

Husdyr
I de fleste boligområder er det forbudt at holde husdyr,
men nogle steder har beboerne besluttet, at man gerne
må holde hund eller kat. Klik ind på afdelingens hjemmeside for at se ordensreglerne eller spørg ejendomsmesteren, hvis du er i tvivl. Hvis du vil have et husdyr,
skal du søge om det hos DAB, som kan give dig en
skriftlig tilladelse.

Tvivl om reglerne
Er du i tvivl om husordensreglerne, kan du kontakte
afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret.

Overtrædelse af reglerne
Det er klogt at overholde alle de fælles regler. Overholder du og din familie ikke husordenen, kan du få problemer med de andre beboere eller udlejeren. Konsekvensen kan blive, at du mister din bolig.

Om beboerdemokrati
Beboerdemokrati betyder, at du som beboer har mulighed for at få indflydelse på, hvad der sker i det boligområde, du bor i. Lovgivningen har fastlagt, hvordan beboerdemokratiet skal virke. Beboerne skal tage stilling til
afdelingens drift og økonomi. Det vil sige, at beboerne
i fællesskab kan bestemme, hvilken vedligeholdelse,
fornyelse og forbedringer, der skal gennemføres i boligafdelingen.

• Lade være med at støje i trappeopgangene.
• Affald skal lægges på steder, der er beregnet til 		
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Om ordensregler (fortsat)

Valg af afdelingsbestyrelse

Spar på vand og energi

Beboerne vælger en afdelingsbestyrelse, som har den
daglige kontakt til administrationen. Afdelingsmødet er
boligafdelingens øverste myndighed. Der skal holdes
mindst et beboermøde om året, hvor regnskabet forelægges, afdelingens budget godkendes, og der foretages valg til afdelingsbestyrelsen.

Uden vand – intet liv. Vandet bruges ofte i hjemmet
til andet end at slukke vores tørst. Tit bruger vi alt for
meget vand, og der er ikke ubegrænsede mængder af
rent vand. Vand er også dyrt – og prisen stiger hvert år
– derfor må du spare på det, f.eks. ved at være opmærksom på at bruge mindre vand, når du laver mad og
vasker op! Tag brusebad i stedet for karbad og sørg for,
at toilet og vandhaner ikke drypper!

Beboerne indkaldes også til afdelingsmøde, når der
skal drøftes forbedrings- og moderniseringsarbejder,
ændring i ordensreglerne og etablering af fællesfaciliteter. Det er vigtigt at arbejde på videreudvikling af
beboerdemokratiet. For at det skal fungere godt, må
mange af beboerne være aktive. Opstår der problemer
i hverdagen, skal man altid kontakte ejendomskontoret
eller afdelingsbestyrelsen.

Fællesskab/beboeraktiviteter
Vi mennesker har brug for nogen at tale med, at låne en
kop sukker af og for at hjælpe hinanden med børnepasning mm. Boligafdelingen kan blive rammen om fællesskabet, og interessen og engagementet øges. I nogle
boligområder er der beboerlokaler eller fælleshuse, hvor
beboerne kan mødes til sociale og kulturelle aktiviteter. Det sociale samvær og gode fritidsaktiviteter, som
beboerne dyrker sammen, er med til at skabe trivsel i
boligafdelingerne, men gode aktiviteter kræver, at du
deltager, og at alle yder en indsats.

Om paraboler

Ved omtanke kan du skære toppen af dit energiforbrug,
og det betyder lavere el- og varmeregninger. At spare
er ikke det samme som at undvære, men du kan bruge
energien med omtanke. Samtidigt kan du være med til
at skåne miljøet. På bibliotekerne kan du finde pjecer
om at spare energi.

Om klagemuligheder
Har du nogle problemer, som du ikke kan blive enige
med ejendomskontoret og DAB om, kan du klage til
beboerklagenævnet. Det skal ske skriftligt og koster
100 kr., som reguleres hvert år. Beboerklagenævnet er
en lokal myndighed, der har til huse i kommunerne.
Beboerklagenævnet kan:
• beslutte om en klager har ret
• erklære om en beslutning i beboerdemokratiet
er gyldig
• sende en advarsel til en beboer
• give en beboer en betinget opsigelse (det vil sige, at
opsigelsen kun føres ud i livet, hvis lejeren gentager
sin forsyndelse)
• ophæve et lejemål (i værste fald uden varsel)
• formidle en dialog med de lejere, som en anden lejer
har været til gene for.
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Du må ikke sætte paraboler op uden tilladelse fra
boligselskabet, dvs. DAB. Boligselskabet kan nægte
opsætning af parabol, hvis du allerede kan modtage de
ønskede programmer i afdelingen. Paraboler må
kun sættes op på bygningerne, efter de regler som
boligselskabet har vedtaget.

Energi
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