
Leveregler for Kirstinelund.

Bad Det skal af hensyn til øvrige beboer anbefales, at der ikke bades imellem kl. 23.00 
og 06.00.
For at undgå fugtskader skal badeværelset efter brug udluftes. Fliser og gulve kan 
med fordel aftørres førend der udluftes. Tørring af tøj i badeværelse bør 
begrænses.

Forsikring Den enkelte beboer må selv sørge for forsikring af indbo og ejendele (løsøre).

Forurening Ting som ved lugt, støj eller brandfare kan være til gene eller fare for andre 
beboere, må ikke forefindes på ejendommen.

Fyrværkeri Afbrænding af fyrværkeri er kun tilladt efter gældende regler, der kan fås hos 
Politiet.

Færdselsregler Gældende færdselsregler skal overholdes. Cykel og knallert kørsel er kun tilladt 
på veje. Alle stier og fortove er forbeholdt gående.

Knallerter og 
andre 
motoriserede 
køretøjer

Knallerter eller andre motoriserede køretøjer kan parkeres på ejendommens 
arealer under hensyntagen til øvrige beboeres færden på adgangsveje og aldrig i 
kældre. Det anbefales dog, at leje en plads til knallert, scooter eller motorcykel i 
de dertil indrettede garager. Kontakt venligst ejendomsmesteren.

Leg og boldspil Leg og boldspil henvises til de hertil udlagte arealer på grønningen.

Teltning Det er ikke tilladt at overnatte i telt på afdelingens område medmindre der er 
opnået tilladelse hertil af ejendomsmesteren.

Toiletter Det er ikke tilladt at udskylle bind, bleer eller lignende i toilettet. Ligeledes er det 
ikke tilladt at udskylle opløsningsmidler og maling. Defekte og utætte toiletter 
skal anmeldes til ejendomsmesteren.

Tørring af tøj Tørring af tøj i boligen bør begrænses, der henvises til tørrerum.

Tæppebankning Tæpper, måtter, duge o. lign. må ikke bankes eller rystes fra altaner, vinduer eller 
trappeopgange.

Udluftning Udluftning, bør af hensyn til indeklimaet, foretages ofte. Det er beboernes pligt at 
rengøre ventilationsventiler jævnligt. Anvisning hertil kan fås på 
ejendomskontoret.



Vandskader Alle fugt- og vandskader skal omgående meddeles til ejendomsmesteren.

Vinduer og døre Beboeren skal anmelde ituslåede ruder i lejligheden og i tilhørende kælderrum til 
ejendomsmesteren. Vinduer og døre i kældrene skal holdes lukkede.
Cykelrum og kælderrum skal være aflåst, også selv om rummene ikke benyttes.

Ændringer i 
lejemålet

Det er tilladt at ændre mange ting i din lejlighed, men der er også ting du ikke må 
ændre.
Afdelingen har et råderetskatalog, der beskriver, hvad du må og ikke må.
Dette katalog kan du få på ejendomskontoret.


