
Ny husorden
VELKOMMEN TIL AFDELING 16 – KLØVERENGEN 22 - 32 og 40 - 56

PRAKTISKE OPLYSNINGER OG HUSORDEN

HUSDYR: Det er tilladt 1 husdyr pr lejemål (1 hund eller 1kat), der skal afleveres chip eller
øremærkning(kamphunde eller lignende racer er ikke tilladt) , efterladenskaber på legeplads, stier
og veje skal fjernes omgående.
Andre dyr skal godkendes af bestyrelsen inden anskaffelse

BAD: For at undgå kalkaflejringer i badeværelset, bør gulve, vægge og armaturer aftørres omhyggeligt
efter brug. huller i vægge bør så vidt muligt undgås.

UDENOMSAREAL: Der må opsættes træhegn eller naturhegn, maks. 180 cm i højden ud for
lejlighederne. bestyrelsen udleverer den nødvendige træ beskyttelse til hegn, for at opnå ensartet farve, denne
farve skal benyttes.
Græsplæner, bede og hække holdes af lejer. hække, der afgrænser lejligheden, må ikke fjernes.
Der anmodes om at der tages hensyn, til naboer ved græsklipning.

LEGEPLADS: Benyttelse af legeplads er på eget ansvar.

GÆSTEPARKERING: Gæster med bil skal benytte parkeringspladser da der ikke må parkeres på
vejen af hensyn til brand- og redningskøretøjer

UDENDØRSSTØJ / HØJ MUSIK Det henstilles til, at der om sommeren, hvor mange opholder sig
udenfor, tages hensyn til naboer.

SNERYDNING / VINTERBEKÆMPELSE: Lejer har pligt til at foretage snerydning og
vinterbekæmpelse, fra indgangsdør til postkasse og skraldestativ. hvor der er fortov, har lejer pligt til at
rydde sne og salte på den del af fortovet, der er op til lejligheden og haven. vejen er kommunal og er
kommunens ansvar.

FEJL OGMANGLER: Såfremt der opstår problemer, skal formand lis Mortensen kontaktes, som så vil
rekvirere Michael eller de nødvendige håndværkere.

GASFYR: Kontrol af vand. kontroller jævnligt, f. eks. 1 gang pr. 14 dag. er der ved at mangle vand,
kontakt bestyrelsen.

AFFALD: Have- og andet affald skal hurtigst muligt afleveres til genbrugsplads, da de vi skal undgå rotter ,
aviser og flasker kan afleveres i container ved Sportsplads,

Godkendt på mødet den 22-03-2017


