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Husorden for Tranemosegård.

3I5 AfdelingT{5 Gurrelund/Bierrelund

illaskiner
Brug af maskiner og støjende værktøj, skal altid ske under størct mulig hensyntagen til
de øvrige beboere iafdelingen-

,e t
L*.

Leg og boldspil
Boldspil skal ske med hensyntagen til omkringboende og aldrig op ad ejendom.
Ved fodboldbør afdelingens fodboldbane anvendes. Leg bør altid foregå på de

fællesarealer, der er indrettet til det.

6 lndendørs
Undgå støjende adfærd badning, radio, TV og lign.- itidsrummet mellem kl. 23 og 06.

Ved festlige lejligheder, der er indenfor nævnte tidspunkt, skal døre og vinduer
holdes lukkede. I sådanne tilfælde bør du orientere naboeme, der til gengæld bør udvise

forståelse herfor.

Parkering:
Kørsel på brandvejene mellem blokkene må kun finde sted for af-og pålæsning.

å Parkering foran eller på brandvejen må ifølge politi- og brandvæsen under ingen
omstændigheder finde sted.

Parkering er kun tilladt i de afmærkede felter. Parkering må ikke foregå baglæns ind i

parkeringsbåsene for at udgå forurening af bolig og have.

Langtidsparkering (over 24 timer) af campingvogne er ikke tilladt,

lIIg Køretø1over 3.500 kg må ikke parkeres i bebyggelse.

ffi,Y
Brug af grill
Brug af grill må kun ske i overensstemmelse med den lokale brandvedtægt og uden
der opstår gener for naboeme.
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Afdeling T{ 5 GurrelundlBierelund

Skadedyr
Såfremt du ser eller har mistanke om at der er skadedyr på afdelingens område, skal
du straks meddele det tilejendomskontoret. Du må derfor ikke smide affald uden for

affaldsbeholderne, da det særligt kan tiltrække rotter.

Vaskeri
Vaskehuset er åbent hele døgnet alle dage. De 4 maskiner i stuen kan reserveres.
Bestilling kan ske ivaskehuset ellervia intemettet.

Klik på link: http://www.vaskeridata.dk, søg under webbooking Gurrelund.
De 2 maskiner på 1. sal er forbeholdt klatvask.
Husk at lukke vinduerne når du forlader vaskehus.

Forurening og skader
Forurening og ødelæggelse på bygninger og fælles faciliteter er ikke tilladt. Ved
sådanne skader sker udbedringen for den ansvarliges regning.

Regel for oprydning ved dødsbo
Når et dødsbo ryddes skal al storskral køres på den kommunale genbrugsplads

Sydgårdsvej 21 26A5 Brøndby

Eventuel yderligere information kan fås ved henvendelse tilejendomskontoret
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