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Det gode naboskab i Haabet 

Vi bor mange i Haabet, 166 lejligheder med ca 500 indbyggere, så vi bor også tæt. Nogle 

gange så tæt at vi kommer til at irritere hinanden pga. larm. Det er ikke altid at man kan 

undgå at larme og vi skal jo heller ikke lege stilleleg hele tiden, så nogle lyde og noget 

larm er ok. Men når du ikke kan undgå at larme, er det rigtig vigtigt at tænke på det gode 

naboskab. 

Her er nogle tips til, hvad dine naboer vil sætte pris på: 

• Giv besked, når du larmer, f.eks. hvis du holder fest en lørdag, så sørg for at 

hænge en seddel op i god tid. Både i din egen opgang og den naboopgang, din 

lejlighed grænser op til.  

• Tænk på dine naboer. Det kan godt være at der er godt gang i hyggen, men det er 

sent torsdag aften og selvom du har fri i morgen, så skal vi andre på arbejde i 

morgen. Skru ned eller flyt festen videre til en bar (når vi får lov til den slags igen) 

• Gården har sådan en dejlig rumklang, så husk at når vinduerne er åbne mod 

gården, kan naboerne følge med i alle samtaler og fællessange. Ligeledes er den 

virkelig vigtige samtale nede i gården over en smøg kl. 3 om natten lidt vel god 

underholdning for samtlige beboere i Haabet.  

• Vaskemaskiner larmer, især når de næsten er færdige. Så lad være med at starte 

dem sent om aftenen. Det giver naboerne rysteture, når de prøver at sove – 

husordenen siger at de skal være færdige kl 23. 

Hvis du synes at din nabo larmer lidt for meget, så husk også nogle ting: 

• Hav tålmodighed. Nogle gange kommer folk til at larme, uden at det er i ond 

mening. 

• Tal med din nabo først – det er ikke sikkert at de er klar over, at det larmer og hvor 

højt det er i din lejlighed. 

• Først når samtale med naboen ikke har effekt, bør du tage kontakt til bestyrelsen. 

Det er rigtig vigtigt, at vi prøver at løse uenigheder mellem os uden at bestyrelsen 

skal være bussemand. 

 

Vi har det generelt hyggeligt i Haabet og det skal vi fortsat have. Så husk det gode 

naboskab og tænk over om du støjer. 


