
Besked fra bestyrelsen angående klager over larm 

Himmerland har på det seneste modtaget en del klager 
over larm fra diverse fester i hverdage og weekender – 
både i kælderen, annexet og til privat fester i egen lej-
lighed. 

Vi skal derfor minde alle om, at selv om lokalerne kan 
lejes til fester, så er der stadig nogle forholdsregler, som 
SKAL følges. Disse kan ses på http://afd9063.abhim.dk/
Faelleslokaler. De største problemer der er i øjeblikket er, 
at lejerne af lokalerne og til egne fester ikke husker, at 
efter kl. 22.00 skal alle døre og vinduer lukkes! Derved 
forstyrres omkringboende naboer ikke i lige så høj grad. 

Altså
>  Døre og vinduer skal lukkes senest kl. 22.00. Hvis 

man opholder sig udenfor lokalet eller lejligheden, 
(eventuelt som ryger) skal dette foregå i ro og lavt 
taleleje. Der skal være HELT RO kl. 02.00 fredag/lør-
dag. I ugens andre dage skal der være helt ro kl. 22.

Konsekvenser 

hvis dette ikke følges, og Himmerland modtager klager:

> Himmerland kan lukke ned for udlejning af Annexet 
og Kælderen, således det ikke er muligt at holde en 

stor, aflukket privatfest, som man ikke har plads til 
i lejligheden. (Husk på – hvis man i så fald benytter 
sig af et andet fælleslokale og ikke rydder op efter 
sig, så lukkes det pågældende lokale helt ned for al 
brug i 14 dage)

> Som beboer kan man modtage en skriftlig advar-
sel, og hvis overtrædelser af husordenen fortsætter, 
kan en beboer smides ud af sin lejlighed

Vi håber, at denne opsang vil minde samtlige beboere 
om, at selvom vi er mange unge samlet på ét sted, så skal 
vi stadig respektere hinanden. Alle skal kunne opholde 
sig her ude i weekenden på trods af diverse fester uden 
at føle sig generet eller ikke kunne sove. 

Venlig hilsen
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