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Side 1 af 1 

1. Færdsel på ejendommens område, skal ske uden gene for beboerne. 

2. Der må ikke henkastes affald på området. Møbler og andet storskrald, der ikke kan være i de 
opstillede containere, skal beboerne selv bortskaffe. 

3. På lørdage, søn- og helligdage, må der kun klippes græs/hække mellem kl. 10.00 til kl. 
12.00. 

4. Hunde og katte skal føres i snor. Ejeren er ansvarlig for at efterladenskaber fra disse fjernes. 
Ejere af husdyr, må påse, at disse ikke er til gene for de øvrige beboere. Det er kun tilladt, 
efter ansøgning, at have husdyr hund/kat. Hund/kat skal være ejermærket. Katte skal være 
kastreret/steriliseret. I øvrigt henvises til den specielle husdyrtilladelse. 

4a Udendørs dyrehold i bure er forbudt. 

4b Fodring af dyr i haver og på fællesarealer er forbudt. 

5. Motortrafik på området skal ske uden gene for beboerne og legende børn. 
Hastighed max. 20 km/t. Ridning/cykling og knallertkørsel, samt skateboard kørsel på stierne 
ved beboelsen – er strengt forbudt. 
Parkering af biler skal ske i de dertil indrettede båse. Dette gælder og gæster. Parkering og 
kørsel på græsarealerne er ikke tilladt. 
Registreringspligtige køretøjer uden nummerplader, må ikke henstilles på ejendommens om-
råde. Campingvogne, skurvogne m.m. må ikke parkeres på bebyggelsens område.  
Cykler og knallerter henvises til cykelstativerne. Lastbiler fra 3500 kg. må ikke parkeres på 
området. 

6. Fodboldspil henvises til de nærliggende fodboldbaner. Støjende leg og adfærd efter kl. 20.00 
er ikke tilladt. 

7. Vedrørende haver: læhegn, hæk og vildthegn må højst være 180 cm. Højt, og læhegn må 
høst gå 3 meter ud fra husmuren. Læhegn må kun males i grøn, natur og hvid. Der må være 
både hæk og læhegn. Lugning og klipning af hæk påhviler lejeren. 

8. Såfremt en reserveret vaskeperiode ikke er taget i brug senest 1 time efter periodens begyn-
delse, kan maskinerne frit benyttes af andre beboere. Brugen skal dog være afslutte inden 
næste reservation. Børn under 15 år må ikke opholde sig alene i vaskeriet og maskinerne 
må ikke betjenes af børn under 15 år. Vaskeriet må kun benyttes af afdelingens beboere. 
Hunde må ikke medtages i vaskeri og beboerhus. 

9. Musikudøvelse, aflytning af radio/TV for åbne døre/vinduer er ikke tilladt. 

10. Ved ændring i det beboede, skal beboeren sikre sig at: 

1. at det er en godkendt ændring. 
2. eller om det er en ændring der skal søges om. 


