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Afdeling 8 Lyøvej, Turøvej, Fejøvej, Drejøvej, Manøvej og Bogøvej 1 

Supplerende regler til Nordborg Andelsboligforenings ordensreglement 
 

1. Husdyrhold: Der henvises ydermere til de enkelte afdelingers reglement for husdyrhold, 

såfremt de har yderlige punkter end nævnt her.  

Overordnet  må husdyr ikke være til gene for de øvrige beboere.  

Husdyr skal holdes inde på egen matrikel.  

Man har pligt til at fjerne efterladenskaber fra sit/sine husdyr, hvad enten det er  i egen have 

eller i området. Ødelægger et husdyr noget i afdelingen er ejeren erstatningsansvarlig. 

Holdes der gnavere i bur udendørs, skal dette gøres på en måde så skadedyr ikke kan komme 

til foderet. 

Foreningen kan kræve husdyrene fjernet hvis reglerne ikke bliver overholdt. 

Hold af fjerkræ ikke tilladt pga. tiltrækning af skadedyr. 

a) Husdyr skal registreres. Blanket afleveres hos afdelingsbestyrelsen. 

b) Max et husdyr pr. lejemål. 

 

2. Parkering: 

Respekter de gule afmærkninger, og hold fri passage for garage og ind- og udkørsel. 

Retningslinjer parkering Lyøvej 2-28 

-Der må kun parkeres en bil pr. hustand på den øverste p-plads Lyøvej 2-28. 

-Der må ikke parkeres firmabiler på øverste p-plads. 

-Der må ikke parkeres campingvogn eller trailere på nogen af parkeringspladserne. 

Retningslinjer parkering Turøvej 18-63 

-Der må kun parkere på de etablerede pladser. 

-Der må parkeres trailer og campingvogn øverst på p-pladsen på Drejøvej (bag Turøvej 55 -

63), eller på den kommunale p-plads. 

-Gæsteparkering foregår på p-plads mellem Turøvej 53-55 samt den kommunale p-plads. 

-De få parkeringspladser på turøvej 18-40 er kun forbeholdt beboere i afdelingen. 

Retningslinjer parkering Turøvej 1-31 

-Der må kun holde personbiler på den lille p-plads mellem Turøvej 9-23. 

-Køretøjer der er større end normale personbiler, skal parkere på længdeparkeringen ved 

Turøvej 23-31 eller Fejøvej 2-16. 
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3. Haver: Der henvises til de enkelte afdelingers reglement for havehold, såfremt de afviger fra 

dette punkt. 

Haven skal holdes i pæn og ryddelig stand. Hækkene klippes 2 gange årligt (1. gang til Sct. 

Hans den 23. juni og 2. gang inden 1.oktober). Hækkene skal holdes rene og fri for affald og 

ukrudt. Hvis dette ikke overholdes, er det misligholdelse af lejekontrakten, hvilket kan medføre 

ophævelse af lejemål. 

Der må ikke forefindes skrot (gamle motorkøretøjer, møbler, cykler og lig.) på grunden i 

længere tid end hvad der vil anses som rimeligt.  

Fodring af havens fugle og lignende skal gøres på en måde, så det ikke tiltrækker skadedyr 

såsom f.eks. rotter. 

 

4. Haveaffald: Beboerne skal selv sørge for at få fjernet haveaffald.  

Afdelingen har stillet containere til rådighed. De er KUN til haveaffald. Plastposer, pap o. lign. 

skal i egen container eller køres på genbrugspladsen.  

 

5. Vaske og tørrehusene: 

-Mandag - Fredag må vaskehusene ikke benyttes efter kl. 20.00. 

-Lørdag og søndag må vaskehusene ikke benyttes efter kl. 18.00. 

Husk rengøring af sæbeskuffe i vaskemaskine og filter i tørretumler.  

Gulv og bord fejes og skylles rent. 

 

6. Hobbyrum: 

Alle kan benytte hobbyrummet, i tiden: 

Mandag – Fredag kl.08.00 – 20.00 

Lørdag – Søndag kl. 08.00 – 16.00 

Husk oprydning og rengøring efter brug. 

 

I øvrigt henviser vi til at man også læser afdelings råderetsregler 

 

Bestyrelsen 


