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Standardhusorden for afdeling 211
Hestehaven III

1

Færdsel på de til ejendommen hørende arealer skal foregå uden at være til gene for
de øvrige beboere.

2

Der må ikke henkastes affald på udenomsarealerne.

3

Der skal vises hensyn ved aflytning af radio, TV samt anden musikudøvelse. Det er
ikke tilladt at spille for åbne vinduer eller døre. I øvrigt bedes beboerne ved brug af
altanen, tage hensyn til de øvrige beboere.

4

Det er kun tilladt at bore eller banke i følgende tidsrum:
hverdage mellem kl. 9.00 - 19.00
lørdage mellem kl. 9.00 - 12.00

5

Boldspil og leg til gene for beboerne eller til skade for bygning eller beplantning er
ikke tilladt.

6

Det er kun tilladt at holde ét husdyr pr. husstand og der skal indhentes skriftlig tilladelse på VIBOs hovedkontor inden anskaffelse af et husdyr.
Husdyrhold skal ske i henhold til gældende politivedtægter. Indehavere af husdyr må
påse, at det ikke er til gene for de øvrige beboere. Husdyret skal altid føres i snor.
Luftning af husdyret er forbudt på ejendommens område.
Det er forbudt at holde kamphunde/muskelhunde. Forbuddet gælder både racerene
kamphunde/muskelhunde og blandede racer. Ved blandede racer forstås både blandinger mellem de forskellige kamphunde/muskelhunde, og blandinger med alle øvrige hunderacer, hvori der indgår en af de nævnte kamphunde/muskelhunde. Følgende racer betragtes som kamphunde/muskelhunde:
Amerikansk bulldog - Engelsk bulldog - Bull mastiff - Dogo argentine - Fina brasilieiro - Mastino Napolitano - Centralasiatisk ovtcharka - Kaukasisk ovtcharka - Tosa Pitbull - Great japanese dog - Amerikans staffordshire terrier (amstaff) - Staffordshire
bull terrier - Bull terrier
Husdyr må ikke medtages i ejendommens vaskeri.
Det er tilladt at passe et husdyr (dog ikke kamphunde/muskelhunde), udover det man
evt. måtte have i forvejen, i maksimalt 4 uger. Inden pasningsperiodens begyndelse,
skal der rettes henvendelse til Områdekontoret, for at få udstedt en midlertidig husdyrtilladelse der er gældende for perioden.
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7

Børn under 15 år må ikke opholde sig alene i vaskeriet og maskinerne må ikke betjenes af børn under 15 år.

8

Opsætning af vaske-/opvaskemaskine og tørretumbler - se installationsretten.

9

Flasker, aviser, kasser mv., skal lægges i container.

10

Cykler skal hensættes i cykelstativerne.

11

I øvrigt bør enhver beboer i fælles interesse efterkomme, hvad der normalt hører til
god husorden.
P.S. Husk at gøre børnene opmærksomme på husordensreglerne.
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