HUSORDEN
E/F Engbakken 43–45
·

Ved istandsættelse og forandring af lejlighed skal følgende arbejdstider overholdes:
- Hverdage: 7.00–20.00. Lørdage: 8.00–18.00.
- Søndage: Ingen støjende arbejde uden omkringboendes tilladelse.
- På alle dage må støjende adfærd ikke finde sted mellem 22.00–7.00.

·

Skader på ejendom, opgang og lignende, f.eks. i forbindelse med ind- og udflytning, kan bestyrelsen sørge for bliver udbedret for den enkelte ejers regning. Dette er også gældende
selvom lejligheden er udlejet. Beløbet kan evt. opkræves via fællesudgifterne.

·

Der henstilles til, at der ikke støjes unødigt på trapper.

·

Der må ikke henstilles fodtøj eller andet på trapper eller trappeafsats, heller ikke selvom
man bor øverst oppe.

·

Vaskekælder må benyttes mellem 8.00–20.00.

·

Benyttes fyrkælder som tørreplads, skal tøj fjernes efter max. 24 timer. Brug venligst ikke
unødig plads. Hæng evt. tøjet fra snor til snor for at spare plads.

·

Alle døre til kælder skal altid være lukkede og aflåst.

·

Det er ikke tilladt at fodre fugle eller andre dyr på ejendommens arealer. Fugle kan dog fodres fra foderautomater, såfremt dette kan ske uden at foderrester m.m. kan falde ned på
jorden. Dette bl.a. af hensyn til rotter.

·

Der må ikke smides cigaretskod eller andet affald på ejendommens arealer.

·

Det er den enkelte beboers ansvar at skille sig af med aviser/reklamer og glas/flasker. Containerne på hjørnet af Engbakken/Grønnevej kan benyttes.

·

Hver 14. dag er der afhentning af storskrald. Storskrald kan stilles ved nr. 45, tidligst dagen
før afhentning. Skralderum og kælderrum må ikke benyttes til storskrald. Ting der ikke er
omfattet af storskralds ordningen, skal beboerne selv sørge for bliver afleveret på genbrugsstationen.

·

I perioden 1. marts til 30. november er ejendommen omfattet af ugentlig haveaffaldsordning, og haveaffald bedes lagt i de respektive haveaffaldsbeholdere.

·

Ved anvendelse af haveanlægget, skal dette efterlades i ordentlig og ryddelig stand. Har grillen været benyttet, skal denne renses og sættes på plads.

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 10. maj 2016
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