
 

Ordensreglement 

for 

Boligselskabet Studiebyen. 

 

Marts 2017 
 

Ifølge Studiebyens vedtægter § 17, ”er beboerne underkastet et på en ordinær generalforsamling 

fastsat ordensreglement for ejendommens drift og gode orden, ro etc.” 

 

 

GENERELT 
 

Medlemmernes forpligtelser 

Det påhviler medlemmerne at sørge for, at der er god ro og orden i Studiebyen. 

Man bør således gensidigt vise hensyn og tolerance. 

 

Medlemmerne skal overholde Studiebyens vedtægter og ordensreglement og er tillige ansvarlige 

for, at den øvrige husstand overholder reglerne. 

 

I henhold til vedtægternes § 17 pålægges det endvidere det enkelte medlem at sørge for den 

udvendige vedligeholdelse, således at ejendommen bevarer sin engang af arkitekterne fastslåede 

stil, samt ligeledes at sørge for vedligeholdelse af have og hegn. Træer og hegn må ikke fjernes 

uden samtykke af Bestyrelsen. 

 

Ved overtrædelse af såvel vedtægter som ordensreglement har Bestyrelsen påtaleret. Bestyrelsens 

henstilling skal efterkommes, jf. vedtægternes § 17 stk. 4. 

 

I alle tilfælde, hvor politiets ordensbekendtgørelse eller påbud fra Gentofte Kommune overtrædes, 

står medlemmet selv til ansvar og skal holde Boligselskabet skadesløs over for myndighederne. 

 

Overdragelse af grundfondsbeviset 

Ved enhver overdragelse af grundfondsbeviser til andre end efterlevende ægtefælle skal bestyrelsen 

foretage en vurdering af boligen. Det nye medlem skal underskrive en overtagelseserklæring, i 

hvilken man forpligter sig til at overholde Studiebyens vedtægter og ordensreglement. 

 

For at sikre at et medlems arvinger i lige linje kan komme i betragtning til boligen i Studiebyen, bør 

man tilkendegive dette, enten ved testamente eller over for Studiebyens Bestyrelse på særlig 

blanket. Se i øvrigt vedtægternes § 15. 

 

 

ALMINDELIGE BESTEMMELSER 
 

Boligerne 

Det er vigtigt at Studiebyen forbliver bevaringsværdig. Derfor er det nødvendigt, at husene holdes i 

forsvarlig stand både udvendig og indvendig. Ved valg af farver og materialer skal der tages hensyn 

til såvel Studiebyens helhedspræg som de enkelte huses særlige arkitektur. Enhver tilbygning eller 

forandring ved husene må kun ske efter Bestyrelsens skriftlige godkendelse. 

Eksempler på dette er udskiftning af døre og vinduer, farveskift på såvel mur- som træværk, 

opførelse af udhuse, garager, carporte, vindfang og overdækkede terrasser m.v. (Eksemplerne er 



ikke fuldt dækkende). I visse tilfælde skal byggesagen videregives til Gentofte Kommune med 

Bestyrelsens påtegning. Alt arbejde skal være udført fagmæssigt korrekt.  

Der henvises endvidere til brugervejledning for rækkehuse, dobbelthuse samt enkelt huse, som 

udarbejdes og løbende revideres af Bestyrelsen. 

 

Parkering 

Der bør være parkeringsplads på egen grund, hvis det er muligt. Der kan gives tilladelse til 

etablering af garage eller carport, som skal være i overensstemmelse med de af Studiebyen fastsatte 

normer. 

Ved parkering på egen grund skal der være hensigtsmæssig kørebelægning, og overkørsel over 

fortov skal udføres efter Gentofte Kommunes regulativ. 

Campingvogne, trailere, m.m. på offentlig vej placeres i henhold til Gentofte Kommunes 

bekendtgørelse om standsning og parkering. Pt max 24 timer.  

Trailere på egen grund placeres så vidt muligt skjult for offentligheden. 

Campingvogne må ikke placeres på egen grund, men henvises til autoriserede pladser.  

Af hensyn til snerydning på fortove skal parkering ved snefald ske således, at snerydning kan foregå 

uhindret. 

 

Glatføre 

Medlemmerne har pligt til at sørge for snerydning og glatførebekæmpelse på fortov ud for egen 

grund samt på adgangsveje til hoveddør og affaldsstativ. 

Studiebyen kan dog efter Bestyrelsens beslutning foranstalte fælles rydning af sne på fortove og 

stier og lejlighedsvis glatførebekæmpelse.  

En fælles snerydning fratager dog ikke ansvaret fra den enkelte beboer.  

 

Affald 

Affaldsbeholdere skal placeres ifølge anvisning fra Gentofte Kommune og så vidt muligt afskærmet 

for indblik fra vej. Storskrald og haveaffald stilles ud tidligst dagen før afhentning. 

Fjernes haveaffald eller storskrald ikke, påhviler det medlemmet at rydde fortovet igen. 

Byggematerialer, grus m.m. skal opbevares på egen grund og ikke på vej og fortov. 

Afbrænding af haveaffald følger Gentofte Kommunalbestyrelses beslutning. 

 

Grønt miljø 

Haverne skal holdes pæne og ordentlige. 

Træer og buske skal holdes i en højde så de ikke er til væsentlige gene for de omkringboende. 

Bekæmpelse af ukrudt, plantesygdomme og skadedyr skal ske uden giftige sprøjtemidler. 

Badebassiner med kemikalieholdigt vand, må KUN tømmes i kloakken. Aldrig i haven, da det 

forurener jorden. 

 

Støj og musik 

I såvel hus som have må musik og radio ikke være til gene for øvrige beboere. Ved fester varsles de 

omkringboende. 

Brug af støjende maskiner bør kun finde sted i kortere tidsrum. Ellers bør nærmeste naboer 

orienteres om tidspunkt og varighed.  

I weekenden må støjende redskaber kun benyttes i tidsrummet 10-16. 

 

Husdyr 

Det er tilladt at holde husdyr, hvis de ikke er til gene for andre. Hunde skal være i snor eller holdes 

indhegnet på egen grund. Hundeejerne skal fjerne hundens efterladenskaber på sti og fortov. 

I forbindelse med hønsehold skal Gentofte kommunes regler overholdes. 

 

 

 

 



 

HAVERNE 
 

Haverne skal holdes pæne og ordentlige. 

 

Hække og hegn 
Vedligeholdelse og pasning af hæk og hegn mod vej og sti påhviler det enkelte medlem, mens hæk 

og hegn mellem haverne passes i fællesskab med naboen. 

Hækkens forkant mod vej, skal flugte med postkassen. 

 

I rækkehusene skal hækken mod vejen være ligusterhæk.  

Højden på hækken skal målt fra fortovsflise være 140 cm. 

Hækken skal så vidt muligt løbe sammen med naboernes hæk uden synlige overgange. 

 

I enkelt- og dobbelthusene er hæktypen normalt navrhæk. 

For begge typer gælder, at hækkene ikke må være bredere end ca. 50 cm og ikke må vokse ud over 

fortovsarealet. 

Mellem hæk og fortovsflise skal der være friholdt ca. 30 centimeter med grus eller asfaltbelægning. 

Hække skal klippes to gange om året (ca. 1. juli og 1. september), og i øvrigt holdes fri for 

fremmede vækster. 

 

Havelåger 

I rækkehusene skal låge mod Rygårds Alle være udført som anvist på tegning nedenfor. 

Lågestolpen skal afsluttes med en afdækning af pyramideformet hvid klods eller evt. en 

pyramideformet galvaniseret stolpehat.  

Lågen skal være hvidmalet. Stolper skal være røde, svarende til farven på vindues- og dørkarme. 

Det anbefales at lågen forsynes med fjeder for automatisk lukning. 

Lågen skal lukkes med et traditionelt lukkebeslag, som skal være nemt at betjene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I enkelt- og dobbelthusene skal lågen mod vej så vidt muligt svare til Studiebyens arkitektoniske 

udtryk, hvorfor lågetypen fra rækkehusene er en udmærket løsning, som normalt vil kunne 

godkendes. 

I huse hvor der er etableret indkørsel, stilles der normalt ikke krav om havelåge, med mindre der er 

ryddet et separat ”hul” i hækken, med adgangsvej til huset. 

 

Generelt gælder, at havelåger skal åbne indad. 

 

 



 

Forhaverne 

Hækken til nabo i forhaverne skal så vidt muligt have samme højde som hækken mod vej. 

I rækkehusene er der krav om at det skal være ligusterhæk. 

I enkelt- og dobbelthusene tillades der ikke fast hegn mellem naboer i forhaven (foran 

byggelinjen) – det skal være levende hegn, så vidt muligt i samme højde som hækken mod vej. 

 

Hækkene skal holdes smalle, og klippes ens fra begge sider, så de ikke vælter. 

 

For alle hustyper gælder, at beplantningen i forhaverne skal fremstå som vel vedligeholdte 

prydhaver. Buske og træer skal holdes i en højde og omfang, så de ikke virker generende eller 

skæmmende på omgivelserne. 

Flisebelægninger i forhaverne må ikke have et omfang, så det går ud over det grønne udtryk. 

 

Terrasser og gangstier 
Terrasser og øvrige befæstede arealer kan anlægges. De fleste typer belægningssten kan anvendes. 

Dog skal disse udføres i et niveau som ikke afviger væsentligt fra havens øvrige plan. 

Vær opmærksom på, at risten foran friskluftventilerne i husets sokkel altid skal holdes frie. 

 

Beplantning i haverne 

Rækkehusenes haver er små og derfor ikke egnede til store træer og buske, der kan kaste 

generende skygge - også hos de omkringboende. 

Når haven anlægges og beplantes, bør du derfor tænke på, om de omkringboende kan få sol i haven. 

Undgå store og høje træer med en omfangsrig blad- eller nålemasse, og undgå placeringer som vil 

give de omkringboende væsentlige skyggegener; vær særlig opmærksom på terrassen. 

Træer og buske skal beskæres og holdes nede, så de ikke i væsentlig grad er til gene for de 

omkringboende. 

 

I enkelt- og dobbelthusene er haverne generelt noget større, men også her gælder, at man ved 

beplantning og beskæring skal tage mest muligt hensyn til de omkringboende. 

Også her skal man undgå placeringer som vil give de omkringboende væsentlige skyggegener på 

terrassen. 

 

Generelt 

Er man generet af de omkringliggende beboeres beplantning, f. eks skyggegener, bør de involverede 

i første omgang tale med hinanden. 

Langt de fleste sager af denne art kan løses via en konstruktiv dialog imellem de involverede. 

Går dialogen i stå, kan bestyrelsen gå ind i sagen, men som udgangspunkt i en mæglerrolle. 

Kan der på denne baggrund ikke opnås enighed parterne imellem, træffer bestyrelsen den endelige 

beslutning i sagen. 

 

Træerne giver landskabet karakter og gør det rart at færdes i, men et træ, som vokser højere end 

husets rygning giver anledning til beskæring. 

 

Medlemmerne opfordres til at udvise rettidig omhu og tage hensyn til hinanden, når der er 

udfordringer beboerne imellem, f. eks generende træer. 

 

 

SPECIELT OM RÆKKEHUSENES BAGHAVER  
 

Hegn, skure, carporte m.v. mod stierne 

Ved nyetablering af hegn, skur, carport m.v. mod sti, skal disse opføres som anvist i 

hæftet/projektet ”Hegn, carporte, skure og pergolaer langs vest- og øststien.”. 



 

Der skal inden byggeriet påbegyndes, altid indsendes ansøgning til bestyrelsen. 

 

I hæftet, som er omdelt til alle rækkehusbeboere, er beskrevet og skitseret i detaljer hvorledes hegn, 

skure, carporte, m.v. udføres, herunder:  

 

Højde-, bredde- og længdemål.  

Taghældning, materialer, dimensioner og konstruktioner samt beklædning.  

Afvanding og afløb til faskine. 

Begrænsning af brandsmitte ved skure bygget sammen i skel. 

Farver. 

Beplantningsforslag. 

 

Anviste principløsninger skal anvendes for at bevare helhedsindtrykket, men der er i anvisningerne 

mange muligheder for de enkelte beboeres varierede behov. 

Ved nyetablering af hegn, carporte m.v. mod den vestvendte sti gælder, at hegnet nu er rykket 1,20 

meter ind i haven fra den oprindelige skellinje. Denne linje skal holdes fremover. 

Regnvand fra tage på skure, carporte, overdækkede terrasser m.m. skal som udgangspunkt afledes 

til faskine på egen grund, således at det ikke er til gene for naboen. 

På grund af jordbundsforholdene i rækkehushaverne er faskiner ikke hensigtsmæssigt alle steder. I 

disse tilfælde kan overjordisk opsamling af regnvand være en alternativ løsning. 

 

Hegn mellem rækkehusenes baghaver 

Mellem rækkehusenes baghaver (både de østlige og vestlige rækkehuse), gælder at raftehegn skal 

opføres som anvist i projektet for veststien. Andre udformninger kan godkendes, såfremt begge 

naboer er enige. 

Hegnet mellem rækkehusenes baghaver må som udgangspunkt ikke overstige 1,50 meter. 

Dog må der regnet fra huset, og 5-10 meter ud i haverne, anvendes hegn i en højde på 1,80 meter 

for at give læ på en terrasse og privatliv i de smalle haver. 

Hvis naboerne er enige derom, kan resten af hegnet forhøjes til mellem 1,50 meter og 1,80 meter. 

 

Nærværende ordensreglement er udfærdiget i henhold til vedtægternes § 17 og vedtaget på den 

ordinære generalforsamling 29. marts 2017. 
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