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Husorden gældende for Ravnsletlund
Affald

Husholdningsaffald lægges i lukkede poser i de grønne affaldscontainere. Tomme flasker, glas m.m. lægges i glascontaineren. Aviser og blade i papircontaineren. Glas- og papircontainerne står i gården ved nr. 10.
Stort brændbart affald såsom papkasser m.m. klappes sammen og lægges i storskraldcontaineren, der står på brandvejen ved nr. 26.

Støj

Af hensyn til de øvrige beboere må der i størst muligt omfang drages
omsorg for, at støjende adfærd undgås.

Grill

Det er ikke tilladt at benytte kulfyrede grill på altaner og hævede terrasser. Gas-grill kan benyttes, såfremt det sker uden væsentlige røg- og
lugtgener for de øvrige beboere.

Haver

Hækkene på køkkensiden skal være 1 meter høje.
Hækkene, der omkranser haverne, skal være 1,6 meter høje.
For parcel nr. 34, 36, 38, 40 og 42 gælder, at hækkene må have en
maksimumhøjde på 1,8 meter. Beboerne skal selv klippe hækken, hvis
højden er over 1,6 meter. Såfremt der ikke kan opnås enighed om hækhøjden mellem to lejemål, gælder det, at hækken skal være 1,6 meter.

Antenner

Antenner og paraboler kan opsættes efter de af administrationen foreskrevne retningslinier.

Fælles
adgangsveje

(gangene i den gamle fløj) Gangene må ikke møbleres eller bruges til
opbevaring i en sådan grad at brandbelastningen øges, ej heller så fri
passage hindres.

Brandfare

Af hensyn til brandfaren må benzin og andre brandfarlige væsker ikke
opbevares i depotrummene i de fælles adgangsveje.

Forsikringer

Ejendommen er dækket af de lovpligtige forsikringer. Ejendommens forsikringer dækker ikke beboernes indbo.

Husdyr

Det er ikke tilladt at holde husdyr eller have husdyr i pleje. Undtaget er
førerhunde. Ved husdyr forstås hund, kat (også steriliserede) eller stuedyr, der ved lugt og støj er til gene for andre.

Selskabslokale Ravnsletlunds beboere har mulighed for at leje selskabslokale (til max.
80 personer) på Lundebjerg. Henvendelse herom på afdelingsbestyrelsens kontor, Lundebjerggårdsvej 262, torsdag aften kl. 19.00-20.00.
Telefon 42 91 51 07.
Vaskeriet

Vaskeriet må benyttes i tidsrummet kl. 7.00-20.00.

Tøjtørring

Ophængning af tøj til tørring må ikke ske i fællesarealerne, men henvises
til tørrestativet uden for vaskeriet.

Parkering

Parkering må kun ske på parkeringspladserne - ikke på redningsveje og
vendepladser.

Aulaen

Aulaen ved hovedindgangen kan lånes til private, mindre sammenkomster efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Trafik i aulaen fra afdelingens
øvrige beboere i lånetidsrummet skal accepteres.
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