Havnsø Kystpark 6, Andelsboligforening

Husorden

Husorden for
Havnsø Kystpark 6, Andelsboligforening
1. Husdyr
Det er tilladt at holde 1 stk. hund og 1 stk. kat. Ejerne af dyrene er dog forpligtet til at holde hunde i
snor på foreningens arealer og til at rydde op efter dem. Husdyr må ikke være til gene for andre
andelshavere i foreningen.
2. Carporte og udhuse
Hver bolig er berettiget til at opsætte en carport og et udhus på eget haveareal på de i bebyggelsesplanen
viste arealer. Opsættes carport og udhus skal de følge de udarbejdede tegninger.
3. Cykler barnevogne mv.
Cykler, barnevogne mm. må ikke hensættes andre steder end på eget haveareal.
4. Biler
Biler og andre motorkøretøjer parkeres enten på eget parkeringsareal, eller foran egen bolig. Biler må
ikke stilles sådan, at de generer udkørslen for andre. Det er forbudt at anvende horn på foreningens
arealer.
5. Støj
Tekniske og elektriske redskaber såsom hæk klipper, græsslåmaskine, boremaskiner og andet støjende
værktøj m.v. skal benyttes således, at de ikke er til gene for ejendommen og de øvrige andelshavere. Brug må
ikke finde sted efter klokken 20.
Husk at tage hensyn til din/e naboer når trappen benyttes til 1.sal.
6. Afspilning af musik
Afspilning af musik skal finde sted, så det ikke er til gene for de øvrige andelshavere. Bortset fra
enkeltstående undtagelser bør det ikke ske efter klokken 23.
7. Materialer og brænde
Materialer, brænde og andet må ikke opbevares i forhaver ud mod vejen
8. Trampoliner
Hvis andelshaver opstiller trampolin i haven, skal denne til enhver tid stormsikres. Hvis en lejer ønsker at
opstille trampolin i haven, skal dette godkendes af andelshaveren, i dette tilfælde udlejer. Trampolinens ejer
skal have en ansvarsforsikring under indboforsikringen, hvor trampolin er nævnt specifikt, der dækker
eventuelle skader forvoldt af trampolinen. Denne police SKAL fremvises til siddende bestyrelse, på
forlangende. Trampolinen må max have størrelse Ø400, og må kun opstilles nederst i haven. For at forhindre
at trampoliner flyver rundt i kraftige storme, skal disse nedtages i tidsrummet 1. november til 1. april.
Trampolinen må ikke benyttes mellem kl. 18:00 og 09:00, både på grund af støj men også på grund af indkik
over hækken.
9. Festtelte
Festtelte må opstilles weekenden før de skal bruges, og skal nedtages senest weekenden efter festen.
10. Grill, bål og bålsted.
Der må ikke etableres og anvendes bålsted på areal tilhørende andelen.
Der må ikke afbrændes bål på areal tilhørende andelen.
Der må anvendes gas og kulgrill på areal tilhørende andelen.
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 09/08 2007
og med ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 27/05 20 10,den 02/06 2014 og den 18.04.2018
Bestyrelsen Havnsø Kystpark 6

Nærværende husorden, afløser alle tidligere versioner.

