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Affald og renholdelse af faellesarealet:
Affaldscontaineren tommes hver tirsdag. Containeren er ferst og fremmest tiltasnkt
almindeligt kokkenaffald. Andet affald bedes forst smidt i containeren mandag aften, säledes at der
altid vil vaere plads til k0kkenaffaldet, som tiltraekker mus og rotter.
Af samme grund skal containerläget altid kunne lukkes - ogsä mandag aften.

Container til pap/papir og Container til glas tommes pä torsdage i ulige uger.
Papkasser skal rives i stykker eller trampes flade, inden de smides i containeren.

Stört affald bor k0res pä genbrugspladsen. Tal med de andre beboere om arrangering af dette,
hvis du ikke kan fä det fjernet selv.

Skraenten er ikke en affaldsplads. Smid derfor ikke noget ud over skraenten - heller ikke
haveaffald.

Det henstilles til beboerne at vaere med til at holde hele omrädet ordentligt og paent. Saml papir og
andet affald op og smid det i containeren - ogsä hvis det ikke er dig, der har smidt det.
Pä faellesarealet mä ikke anbringes ting, som er til gene for andre beboeres udsyn.
Vedligehold af prydhaverne mellem lejlighederne pähviler den enkelte ejer, og stykket er kun
beregnet til blomster og smäbuske - ikke som gr0ntsagshave. Dette bedes venligst respekteret.
Hvis ikke prydhaverne holdes rene og paene, er det bestyrelsen, der beslutter, om bedet skal
slettes, og der i stedet skal säs graes. Graessläning pähviler foreningen.

Redskabsskuret
Er forst og fremmest beregnet til vore haveredskaber.
Blomsterkrukker m.m. KAN opbevares i skuret, hvis de ikke er til gene. Ellers skal de opbevares i
eget kaslderrum

Cykler
Cykler SKAL stilles i det dertil indkobte cykelstativ i cykelskuret. Om vinteren kan cyklerne - hvis
der ikke er plads i eget kaslderrum - stilles i fyrkaslderen inden for d0ren til h0jre sä langt hen mod
tanken som muligt. Cyklerne mä pä ingen mäde hindre passage ind og ud af kaelderd0ren.

Parke ring
Beboere med bil, men uden carport, sikres en parkeringsplads ved opsaetning af et RESERVERET
skilt ud for deres respektive boliger. Pladserne kan dog frit benyttes af andre pä hverdage mellem
kl. 09:00 og 17:00.
l tilfaelde af for lidt parkeringsplads i gärden, kan gaester (undtagen därligt gäende) henvises til
den offentlige parkeringsplads (Molevej 1).



Kaelderrummene
Ting, man ikke har plads til i eget kaslderrum, kan man ikke automatisk stille i cykelskuret.
Ledig plads i cykelskuret räder foreningen over, og som sädan skal bestyrelsen kontaktes, hvis
man for en kortere periode har brug for ekstra plads.
Der mä ikke stilles ting i gangen i kaelderrummene.

Husdyr
Det er ikke tilladt at holde hund. Dog kan bestyrelsen i saerlige tilfaelde dispensere fra reglen, hvis
det drejer sig om smä og roiige dyr, der ikke er til gene for andre.

Det henstilles til beboere, der har gaester med hund at sorge for, at hunden ikke I0ber frit rundt pä
arealet, men er forsvarligt bundet naar egen lejlighed.

Faelles indgange
Skal holdes pasne og ryddelige. Rengoring pähviler de enkelte beboere. Dette gaalder ogsä
vinduespudsning.

Vasket0j
Af hensyn til andre brugere, skal vasketoj tages ned af snorene, när det er t0rt. Det er
ogsä muligt at t0rre toj i fyrrummet. Til det formal er der indk0bt et t0rrestativ, som stär i
fyrrummet.

Vis hensvn

Tag hensyn til hinanden. G0r ikke noget, du ikke selv bryder dig om eller ikke vil tolerere,
at andre g0r!
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