
Husorden for E/F Tuborg Sundpark 
 

 
Målsætning: Det er vores fælles ønske at Tuborg Sundpark er et rart sted at bo, hvor der er 

plads til individuelle behov og hvor vi tager hensyn til hinanden. Denne husor-
den er vedtaget med henblik på at skabe retningslinier, der kan hjælpe med at 
opfylde vores målsætning. 

 
Generelt: Ejerlejligheden samt fællesrum skal benyttes på en måde, der ikke virker gene-

rende for de øvrige beboere. 
Der må ikke på døre eller vægge være anden skiltning, reklamering, markering 
m.v. end den af ejerforeningen godkendte. 

 
Der er en pligt til straks at foretage anmeldelse til ejendommens administrator, 
hvis der sker skader på installationer, ledninger o.lign. 

 
Affald:  Undgå forurening af affaldsskakt og affaldscontainer ved kun at nedkaste for-

svarligt lukkede poser beregnet til affald. 
 

Flasker, glas, aviser, blade, metal, plastik og papemballage må ikke    nedka-
stes i affaldsskakten, men skal sorteres i dertil egnede containere.  
Der henvises til Gentofte Kommunes folder vedr. affaldssortering. 
Forud for anvendelse af containerne skal: 

• Papkasser være slået sammen, og større stykker pap skåret i mindre 
stykker. 

• Plastikbakker efter kød- og fisk skal være skyllet og i lukkede plastikpo-
ser. 

• Farligt affald skal afleveres i skabet i nedkørslen til parkeringskælderen 
i blok 32. 

 
                      Storskrald skal ejeren fjerne for egen regning. 
 
Beplantning: Det er ikke tilladt at passere igennem beplantningen på fællesarealerne for at 

komme ud på Tuborglinien. 
 

Fællesarealerne vedligeholdes af ejerforeningen. Det er ikke tilladt den enkelte 
beboer at beskære beplantningen på fællesarealerne. 

 
Brændeovne:  Det er kun tilladt at opsætte lukkede brændeovne, og kun i ejendommens gavl-

lejligheder. Syn og godkendelse ved opsætning samt det årlige lovpligtige tilsyn 
ved autoriseret skorstensfejer påhviler ejeren. 

 
Cykler    Ejendommens trapper, elevatorer og øvrige fællesarealer må ifølge 
og andre effekter: brandsikringsbekendtgørelsen ikke benyttes til opbevaring af private ejendele, 

herunder cykler, barnevogne, sko, affaldsposer m.v. 
 

Cykler skal anbringes i parkeringskældrene eller i de opstillede cykelstativer, 
og må under ingen omstændigheder lænes op ad bygninger, bede eller beplant-
ninger. 



 
Elevatorer: Elevatorerne er primært beregnet til persontransport. Hvis de bruges til andre 

formål skal det ske med forsigtighed, så de ikke beskadiges. 
 
Fugle:  For at undgå risiko for mus, rotter og svineri fra store fugle, må fodring af fugle 

ikke finde sted fra ejendommene. 
 
Grill:  Der må grilles på altaner og terrasser, hvis det kan ske uden unødig gene for de 

øvrige beboere. Der må ikke grilles i blæsevejr og der skal ved optænding tages 
videst muligt hensyn ved brug af f.eks. elektriske optændingsmetoder. 

 
Haveskure: Skal opføres i henhold til den vejledning, der ligger på Ejerforeningens hjem-

meside hos administrator Newsec. 
 
Hunde:   Skal føres i snor på fællesarealerne. 
 
Julelyskæder: Tændingsperiode max. fra 1. november til 1. februar. 
 
Motorkøretøjer:  Parkering må ikke finde sted uden for de etablerede parkeringspladser. 
 
Musik:  Udøvelse eller afspilning af musik samt evt. støjende underholdning må kun 

foregå hvis den ikke er til urimelig gene for de øvrige beboere. Af hensyn til 
natteroen bør der udvises særlig hensyn i tidsrummet mellem kl. 22.00 og 7.00. 
Fester bør varsles mindst en uge i forvejen til naboerne. 

 
Rygning:      Der må ikke ryges på indendørs fællesarealer. 
  
Støjende arbejder: Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj skal foregå mellem kl. 8.00 og 

19.00 mandag – fredag og mellem kl. 10.00 og 16.00 lørdag samt søn-og hel-
ligdage. 

 
 
Således vedtaget på ejerforeningens bestyrelsesmøde den 30.marts 2006 

 
Revideret i henhold til beslutning ved generalforsamling d. 27. april 2011, 
Godkendt af bestyrelsen d. 8. maj 2011. 
 
Revideret ved bestyrelsesmøde d. 18. marts 2014. 
Fremlagt og godkendt ved generalforsamlingen d. 29. april 2014. 
 
Revideret i forbindelse med bestyrelsesmøde d. 20. marts 2019. 
Fremlagt og vedtaget på generalforsamlingen d. 25. april 2019. 


