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Husorden – Holing Engpark  

 

 

 
 

 
Ejendom  Holing Engpark 

 

 

Vicevært  Kan træffes på tlf. 97 11 86 66 alle hverdage mellem kl. 8:00 – 9:00 eller på mail 

info@jacobsengroup.dk  

 

 

Udlejer  Holing Engpark ApS 

Co/Jacobsen Group ApS  

Nygade 3C  

7400 Herning  

Tlf. 97 11 86 66  

Mail info@jacobsengroup.dk  

 

 

Kontortid  Mandag til torsdag kl. 9.00-16.00  

Fredag kl. 9.00-14.00  

Frokostlukket hver dag kl. 12.00-13.00  

 

 

Vagttelefon Mandag til fredag kl. 16.00-8.00, samt hele weekenden kan man ved 

nødstilfælde, komme i kontakt med en medarbejder på vagttelefonen. 

Tlf. 97 11 86 66 – tryk 0 

 

Er situationen ikke akut når man ringer til vagttelefonen bliver man pålagt et 

gebyr på 400kr. 
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VAGTTELEFON: 

Opstår der et nødstilfælde uden for almindelig åbningstid, kan man ringe til vagttelefonen og 

komme til at tale med en af vores håndværkere. 

 

Ring på tlf. 97 11 86 66 og tast 0 for at komme igennem til vagttelefonen. 

 

Du skal IKKE ringe til vagttelefonen hvis situationen ikke er akut. Ringer du alligevel bliver et 

gebyr på 400kr. tilføjet til næste husleje. 

 

En nødsituation defineres som en pludselig opstået hændelse/situation, der udgør, eller kan 

udvikle sig til at udgøre, en fare for enten beboere eller ejendomme. 

En nødsituation kan f.eks. være: 

• Utætte vandrør eller radiatorer 

• Tilstoppede afløb der kan føre til vandskade – der må IKKE bruges kaustisk soda i 

afløbene! 

• Opstået vandskade 

• Brand i ejendommen der medfølger skader på bygninger (Ved brand ring altid først 

112) 

• Mangel på vand, varme eller strøm. (Ved strømafbrydelse, husk først at tjekke om 

regningen er betalt, og om relæet er slået til.) 

• Nedstyrtede genstande som har eller kan gøre skade på beboere eller ejendommen 

 

Er situationen ikke akut, kan du ringe til viceværten på tlf. 97 11 86 66 på først komne 

hverdag. 

 

AFFALD:  

Der er opstillet containere til affald. Disse SKAL benyttes, og instrukser omkring sortering af 

affald skal efterfølges. I Herning Kommune er der affaldssortering, hvilket betyder at der ved 

forkert eller mangelfuld sortering IKKE bliver hentet affald.  

 

Fra januar 2021 skal affaldet i Herning sorteres i flere forskellige skraldespande. Skraldet skal 

sorteres korrekt da skraldespanden ellers ikke bliver tømt. Samtidig skal skraldet bortskaffes 

således at skraldespanden ikke bliver overfyldt, dvs. at papkasser og kartoner skal foldes 

sammen og pakkes således at det ikke skaber spildplads i skraldespanden. 

 

Affald må ALENE anbringes i containere som ovenfor angivet, og ikke andre steder i eller 

omkring ejendommen. Affald der ikke fjernes med dagrenovation, uden ekstra betaling, eks. 

storskrald, flasker, dåser, større mængder pap mv. skal fjernes af lejer for egen regning. I 

øvrigt skal viceværtens, myndighedernes, brandvæsnets og dagrenovationens anvisninger altid 

følges.  

 

Lejer er selv ansvarlig for bortskaffelse af haveaffald. 

 

BILER:  

Ved kørsel i området skal der tages hensyn – bemærk skiltning med nedsat hastighed.  

 

EUFORISERENDE STOFFER: 

Salg, brug og opbevaring af euforiserende stoffer medfører ophør af lejekontrakt uden 

yderligere varsel, og ophævelse af lejemålet sker med øjeblikkelig virkning. Dette gælder også 

ved brug og opbevaring af euforiserende stoffer inde i lejemålet, samt euforiserende stoffer 

medbragt af gæster. 
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FORSIKRING: 

Lejer skal selv tegne glas-, indbo- og tyveriforsikring. Udlejers forsikring dækker alene 

ejendommen.  

 

FYRVÆRKERI MV.:  

Det er forbudt at opbevare og/eller antænde fyrværkeri i eller ved ejendommen eller dennes 

arealer. 

  

FÆLLESANTENNE:  

Opsætning af private antenner og paraboler er ikke tilladt.  

 

VENTILATIONSANLÆG:  

Udskiftning og rengøring af filter til ventilationsanlægget påhviler lejer.  

 

HUSDYR: 

Det er tilladt at holde husdyr i ejendommen, tilladelse skal søges hos udlejer. 

 

INDEKLIMA – UNDGÅ SKIMMELSVAMP: 

I takt med at ældre huse energirenoveres og gøres tættere, kræver det en større indsats af 

beboerne for at undgå skimmelsvamp. Det er vigtigt at præcisere, at der i luften altid er sporer 

af skimmelsvamp, så giver man disse sporer gode betingelser for at vokse i f.eks. et hjørne, 

VIL de gøre det.  

I ejendommen I bor i, vil skimmelsvamp normalt kun vokse, hvis der er stillestående, fugtig 

luft i et område, hvor varm luft møder en kold overflade (en kuldebro), så fugtigheden i luften 

sætter sig på væggen (kondenserer) og dermed giver mulighed for, at de svampesporer der 

altid er i luften, sætter sig og vokser sig større.  

Dette kan undgås ved:  

 

1. Sæt ikke møbler helt ind i hjørnerne.  

2. Læg ikke madrasser eller lignende direkte på gulvet eller ud til væggen  

3. Sørg for at lufte ud i alle rum min. 2 gange om dagen med gennemtræk. Dette gøres ved at 

åbne vinduerne helt i minimum 10 minutter.  

Det hjælper ikke at have vinduerne åbne hele dagen, for så er alle vægge kolde, og 

fugtigheden i luften kondenserer derfor lettere når man f.eks. lukker vinduet og lægger sig til 

at sove.  

4. Luft ud i badeværelset efter bad og i køkkenet efter madlavning.  

 

Der kommer hele tiden fugt i luften. Voksne menneskers udåndingsluft indeholder 2-3 liter 

vand i døgnet, og når man tager bad eller laver mad kommer der også fugt ud i luften. Alt 

dette vand kan kun komme ud af et rum ved at udlufte som nævnt.  

God udluftning giver normalt også en lavere varmeregning, da fugtig luft er meget sværere at 

varme op end tør luft. Opdager I mindre områder med noget der kan være skimmelsvamp, 

kan det vaskes af med flere midler – vi anbefaler Hysan eller Protox. Følg brugsanvisningen på 

dem.  

For mere viden om skimmelsvamp, og om hvordan det undgås, opfordrer vi beboere til at 

besøge hjemmesiden www.bolius.dk/skimmelsvamp hvor der er flere artikler om emnet som 

opdateres løbende. I er også velkomne til at besøge kontoret og kigge i disse artikler.  

 

INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE: 

Den indvendige vedligeholdelse påhviler ifølge lejekontrakten lejeren, herunder også rengøring 

af fællesarealerne. Jf. lejekontrakten overtages lejemålet nyistandsat og skal afleveres 

istandsat ved fraflytning.  
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Lejemålet skal således afleveres håndværksmæssigt korrekt istandsat, dvs. at der ved 

flyttesyn skal kunne fremvises kvittering fra autoriseret håndværker, hvis lejer ikke ønsker at 

benytte de til ejendommen tilknyttede håndværkere. Der beregnes en istandsættelsesperiode 

på 14 dage i forbindelse med fraflytning, hvilket betyder at lejemålet skal ryddeliggøres og 

fraflyttes 14 dage før genudlejning/udløb af opsigelsesperioden.  

 

MUSIK, STØJ MV.: 

Lejer skal drage omsorg for, at de til husttanden hørende personer og deres besøgende ikke 

udviser generende adfærd overfor ejendommen øvrige lejere. Lejer er ansvarlig for at børn 

ikke lejer på vejen. 

 

Der må ikke spilles eller støjes således at dette er til gene for de øvrige beboere og aldrig efter 

kl. 23.00 – spil ikke musik ikke for åbne vinduer og døre.  

Naboer skal have besked hvis man planlægger at holde fest, og de skal have oplyst 

kontaktoplysninger til brug hvis støjen er til gene. 

 

Tekniske hjælpemidler og installationer skal installeres således at de ikke ved støj eller på 

anden måde er til gene for ejendommen eller dens beboere. Brug af boremaskiner og andet 

støjende værktøj eller haveredskaber må ikke finde sted i tidsrummet mellem kl. 21.00-08.00.  

Dette er ikke gældende for udlejers håndværkere der ofte vil starte tidligere. 

 

NØGLER: 

Der udleveres minimum 2 stk. nøgler til hvert lejemål (evt. flere, hvis der skal benyttes 

separat nøgle til postkasse mv.). Det påhviler den enkelte lejer selv at drage omsorg for, at 

personer til hvem han eller hun har overdraget nøglen, følger husordenen. Lejer er 

erstatningspligtig for eventuelle skader forvoldt af hans/hendes gæster. Mistede nøgler 

erstattes af lejer ved bestilling gennem viceværten. Mangler en nøgle ved fraflytning, vil låsen 

blive omkodet/skiftet for lejers regning.  

 

POSTKASSER: 

Postloven fastslår, at postkasser skal være opsat udenfor ejendommen. Lejeren har pligt til at 

tømme postkassen og fjerne papiraffald. 

De af udlejer opsatte postkasser må ikke fjernes eller udskiftes med andre fabrikater/farver. 

Desuden skal der være ensartet skiltning på disse, hvilket viceværten sørger for ved 

indflytning. Kontakt kontoret for at få ændret eller opdateret skiltet. 

 

TOILET:  

Der må kun benyttes toiletpapir i WC’et, og intet som kan tilstoppe afløbet må kastes i WC-

skålen. Hvis cisternen bliver utæt, skal dette straks meddeles udlejer. 

Der må IKKE bruges kaustisk soda i afløbene da det er ætsende. 

 

HAVE: 

Vedligeholdelse af haven påhviler lejeren selv. Haven skal til enhver tid fremstå pæn og 

velholdt. Beboere skal i øvrigt værne om bebyggelses fællesanlæg. 

 

VINDUER:  

Der SKAL ophænges almindelige traditionelle gardiner, persienner eller lameller i vinduerne, 

hvis man ønsker afskærmning for sol og/eller indkig. Det er ikke tilladt at hænge tæpper, 

dynebetræk, lagner, pap, eller andet kreativt. 

 

Nærværende husorden kan til enhver tid ændres af udlejer og eventuelle ændringer skal 

respekteres af lejer. 


