
Husorden Åbenrå 33 
 
En husorden kan let blive opfattet som et ’nej-reglement’. Det er ikke tanken bag denne 
husorden. 
I et fælles hus som vores er vi rigtig mange mennesker sammen på et ikke særligt stort 
areal. Det er vel nærmest som et lille samfund, hvor alle er forskellige, har forskellige 
forventninger og krav til at boltre sig. Vi skal kunne fungere sammen, og det er derfor 
nødvendigt med nogle regler og retningslinjer, som kan være med til at skabe et godt klima, 
samt tryghed og tilfredshed blandt husets brugere.  
 
Det er i vores fælles interesse, at lokalerne holdes i en pæn stand – dels fordi vi alle gerne 
vil have et rart sted at være og dels for at holde omkostningerne til vedligeholdelse nede. For 
at kunne fungere godt sammen med de beboere, der bor omkring os, er det vigtigt, at alle 
bestræber sig på at tage hensyn til hinanden og forsøger at undgå konflikter. Det er derfor, vi 
har vores husorden i Åbenrå 33. 
 
Hverdage og weekender 
Huset skal alle dage (undtagen ved fester) være lukket og slukket kl 22:00 
Ingen spontane fester andet end specielle ekstraordinære fejringer: 
Alternativets Fødselsdag 27 november, Kulturnat, sekretariatets julefrokost, Nytårsaften 
samt ved én særlig politisk begivenhed om året. 
Alle fester skal varsles 14 dage før til alle beboere i huset. Et brev lægges i postkasserne.  
Mail sendes til bestyrelsen. Fester slutter kl 24. 
Fredagsbar skal slutte kl 21. Huset lukket, rengjort og slukket kl 22.00 
Brug af gården 
Gården kan bruges af Landssekretariatet i hverdage. 
Gården må i weekender kun bruges til stille samtaler.  
Ved større politiske møder skal Kongens fine Have bruges for at tage hensyn til vores 
overboere. 
Brug af lokaler 
Ved brug af lokaler skal der være en kontaktperson. Lokalet skal afleveres i god orden, se 
plantegning for hvor møblerne skal stå. Kopper og service skal vaskes op og sættes væk. 
Skrald skal i gården. 
Det er dit ansvar at sørge for, at der bliver ryddet op i fællesarealer, trapper og gange, når 
du er færdig med at bruge dem.  
Undlader du at rydde op efter dig, vil oprydningen ske af Landssekretariatet, og du får en 
regning for arbejdet, som du skal betale.  
Musik der er højere end normalt skal være i kælderen. Vinduerne holdes lukket. 


