
 

 

 

 

Leveregler for godt naboskab mellem bagehytten og Hedemarken 

Vi bor mange mennesker i Hedemarken. 

Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på.  

For at kunne trives sammen har vi en husorden for Bagehytten:  

 

Denne husorden for Bagehytten fortæller, hvad husorden konkret betyder.  

 

Lån af Bagehytten: 

 udlånes kun til bagning af brød til eget forbrug (ingen salg) 

 udlånes kun til beboerne 

 kan benyttes i tidsrummet: Alle dage mellem kl. 7:00 – 21:00 

 

Hedemarken 

De fleste sætter pris på at bo i pæne omgivelser. Omgivelser, som man 

også kan vise frem, når man får gæster. Det skal vi alle sikre. 
 

Orden 

Vi risikerer at få skadedyr som rotter og duer, hvis vi ikke holder orden på 

vores fællesområder og i bagehytten. 

 Ryd op efter dig selv på fællesområderne og i bagehytten 

 Smid dit affald i affalds-øerne, og lad det ikke stå. 
 

Affald: 

Vi får en ekstra regning, når vi ikke sorterer vores affald korrekt. Lad os 

sammen holde udgifterne og dermed vores husleje nede. 

 Sorter dit affald rigtigt. 

 Rengøre Bagehytten efter brug. 

 Ejendomsfunktionæren har ansvar for at holde vores område pænt, 

men ikke for at rydde op efter os hver især. Ryd derfor op efter dig 

selv, ellers risikerer du at få en regning for oprydningsarbejdet 
 

Vedligeholdelse 

Når vi passer godt på vores fælles ting og vores fælles område, sparer vi 

penge på reparationer og indkøb af nye ting. 

 Pas godt på vores fællesområder og ting 

 Kontakt ejendomskontoret, hvis der er ting som ikke fungere 

 

Sikkerhed:  

Vi skal gøre, hvad vi kan for at undgå at Bagehytten bliver ødelagt af 

ubudne gæster.  

 Der må kun bruges træbriketter eller tørt brænde 

 Blokere ikke døren eller låsen 

 Tjek Bagehytten når den forlades – er vinduer og døren lukket og låst. 

 

Med venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen 


