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Afdeling 13  Naurvej, Rønnevej, Lindevej, Pilevej og Ahornvej 

Supplerende regler til Nordborg Andelsboligforenings ordensreglement 

 

1. Parkering i afdelingen 

Parkering skal ske på de anviste områder med gul. 

 
2. Carporte 
Carporte skal være ryddelige. 

 
3. Haver 
Træer med totalhøjde over 5 m må kun fældes efter aftale. 

Hække langs carport skal af hensyn til tagrender nedklippes til 

underkant af spær. 

 
4. Affald 

Grønne områder må ikke anvendes til henlæggelse af affald. 

 
5. Afbrænding af affald 

Afbrænding af affald på afdelingens arealer må ikke finde sted. 

 
6. Antenner 

Antenner til kortbølgeradioer og WALKIE TALKIES må opstilles 

efter forud indhentet tilladelse ved bestyrelsen. 
 

7. Husdyrhold 

Almindelige husdyr (kæledyr) og fugle tillades såfremt disse ikke er til gene for ejendommen eller 

beboerne. 

Praktiske oplysninger 

Ændringer af boligen generelt. Se råderetsreglerne for afdelingen. 

Sæt aldrig navneplade på yderdør, sæt den i stedet på murværk eller mellem dørene. 

Ønskes ændringer skal disse indsendes som forslag til et afdelingsmøde. 
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Arrangementsreglement i afdeling 13. 
 

Følgende regler er gældende for afholdelse af udendørs arrangementer i afdeling 13. 
 

1. Senest 3 uger forud for et arrangements afholdelse skal arrangøren skriftligt orientere 
afdelingsbestyrelsen ( formanden ) om arrangementet. 
 

2. Senest 14 dage før arrangementets afholdelse skal arrangøren skriftligt orientere 
gadens (områdets) beboere om arrangementets afholdelse.  

  
3. Alle gældende politivedtægter skal overholdes – eksempelvis forstyrrelse af den 

offentlige ro og orden, krænkelse af privatlivets fred, larmende og støjende adfærd samt 
øvrige lovbestemte ting. 

 
4. Nordborg Andelsboligforenings ordensreglement skal overholdes. 

  
5. Flugtveje/stier skal friholdes for parkering og må ej heller spærres på anden vis. 

 
6. Gadens (områdets) øvrige beboere skal sikres frie adgangsforhold til deres bolig. 

 
7. Musik (støj og larm) skal holdes i et niveau, hvor det generer områdets øvrige beboere 

mindst muligt og efter kl. 24.00 skal musikken dæmpes. 
 

8. Opstilling af telte, borde, stole, grill og hvad der skal benyttes af udstyr må tidligst 
påbegyndes 2 dage før arrangementets afholdelse og der skal være opryddet senest 2 
dage efter arrangementets afholdelse – hvis ikke det er overholdt fjernes det for 
arrangørens regning. 

  
9. Arrangøren er ansvarlig for arrangementet og vil personlig blive holdt ansvarlig for 

eventuelt opståede skader, eksempelvis beplantninger, andres ejendele, ulykker m.m. – 
da der ingen forsikringer eller lignende er i boligforeningen, der dækker ved sådanne 
arrangementer. 

 
10. Afdelingsbestyrelsen kan nægte tilladelse til afholdelse af arrangementet, hvis 

ansøgeren tidligere ikke har overholdt ovenstående regler. 
 

 


