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1

ANLÆGGET
Da alle gerne vil bo i en pæn afdeling, er der gjort meget for at skabe et hyggeligt område.
Hvis alle afdelingens beboere til daglig vil gøre deres til at værne om beplantningen og området, kan vi altid have en pæn bebyggelse.
Forsætlig skade på beplantninger og anlæg vil medføre erstatningspligt.
Henkastning af affald på området er STRENGT FORBUDT.

2

FODRING AF VILDE FUGLE
Fodring af vilde fugle SKAL foregå på foderbræt. Der skal holdes rent under foderbrættet.
Det er ikke tilladt at smide madrester, brød og lignende på terrasse eller græsplæne af hensyns til rotteplage.

3

FÆRDSEL PÅ OMRÅDET
Beboere og deres gæster bedes vise hensyn, når de færdes på afdelingens område. Cykling
og knallertkørsel er forbudt på stiarealet.

4

PARKERING
Parkering af personbiler og motorcykler skal ske på de dertil indrettede parkeringspladser.
Biler, motorcykler og campingvogne uden nummerplader må ikke henstilles på det til bebyggelsen hørende areal.
Campingvogne, anhængere og lignende må ikke henstilles permanent på parkeringspladsen.

5

LARM OG STØJ
Der skal vises hensyn ved aflytning af radio og tv. Det er ikke tilladt at spille for åbne vinduer
eller døre.

6

HUSDYR
Beboerne skal have speciel tilladelse til at holde husdyr. Det er tilladt at holde et husdyr.
Denne tilladelse fås hos VIBO, tlf. 33 42 00 00. Kamp/muskelhunde er ikke tilladt.
Tilladelsen kan inddrages ved gentagne klager.
Hunde SKAL føres i snor på bebyggelsens område. Ejerne skal udvise sædvanligt hensyn,
således at hundene ikke ødelægger bebyggelsens miljø.
Beboere med husdyr SKAL sørge for, at ekskrementer bliver fjernet, såfremt uheldet er ude.
Det er tilladt at passe et husdyr, udover den man evt. måtte have i forvejen, i maksimalt 4
uger med undtagelse af kamp/muskelhunde. 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

ANTENNER
Det er ikke tilladt at opsætte paraboler eller antenner uden forudgående tilladelse. Kontakt
områdekontoret for at få tilsendt ansøgning. Tilladelsen kan kun gives hvis det program, der
ønskes at nedtage, ikke kan ses via afdelingens fælles antenne. Vær opmærksom på, at der
skal betales depositum.

8

BAD OG WC
I WC-skålen må intet henkastes, som kan tilstoppe afløbet.
Afløb/vandlåse skal renses 2 gange årligt.
Fejl ved anlæg og bygning skal omgående meldes til områdekontoret.
Der er glas- og kummeforsikring i bebyggelsen.

9

OVERTRÆDELSE AF HUSORDEN
Bliver boligforeningen bekendt med at husorden overtrædes, vil pågældende beboer straks
modtage advarsel herom. Gentages overtrædelse af husorden, vil beboeren blive påkrævet
at fraflytte sit lejemål, evt. ved rettes hjælp.
Udøves skader på eller ved bebyggelsen, vil pågældende lejer blive gjort ansvarlig.
Ved evt. tvivlsspørgsmål kan rettes henvendelse til VIBOs driftspersonale i Græsted, tlf. 48
39 46 47 eller til administrationen i København, 33 42 00 00.
Evt. klager skal rettes skriftligt til administrationen:

Boligforeningen VIBO
Sankt Peders Stræde 49 A
1453 København K
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