Trivsel
Husdjur - det är trevligt med husdjur och det är självklart att husdjuren inte ska störa grannarna.
Hundar: Hålls förstås kopplade. Era framsidor och baksidor till ert hus får absolut inte användas som
rastgårdar och hundarna hålls så de inte skäller onödigtvis. All rastning av hundar ska ske utanför
bostadsområdet.
Katter: Har förstås ID-märkning och är steriliserade.
Utemiljön - vill vi alla att den ska vara trivsam så vi bidrar alla till detta. Städdagar har vi 2 ggr om året, vår
och höst, då vi hjälps åt med just de allmänna ytorna. För besväret delas det ut biobiljetter och så grillar vi
korv. Din egen trädgård får du gärna städa innan städdagen.
Endast trädgårdsavfall = växter är tillåtet i containern. Har du andra sopor hänvisar vi till kommunens
återvinningsanläggningar.
Vi har också ett antal trälådor avsedda för trädgårdsavfall placerade på gårdarna runt i området. Dessa är
avsedda för små växter etc.(sommartid), och ska klippas ner i små delar.
Har du klippt häcken eller träden eller något annat stort ska det till sopstation. Samma sak gäller för
renoveringsavfall. Låt det inte stå kvar på tomten.
Det råder absolut fyrverkeriförbud i hela området.
Trädgårdarna: gräset klipps och häckarna hålls efter. Föreningen har en massa olika maskiner att låna ut
för detta. Ta kontakt med vicevärden. Har du staket runt din täppa är det du som underhåller detta.
Behöver Du färg för att måla avskiljare eller förråd finns även det hos vicevärden. Behöver du hjälp,
kontakta vicevärden.
Lekplatser: Självklart tar vi med skräpet efter oss och håller snyggt. De mjuka mattor som ligger i
gungområdet tycker inte om sand så var rädda om dessa. Bollspel är inte tillåtet i bostadsområdet.
Vi hänvisar till fotbollsplanen bakom Pärlan eller idrottsplan bakom Edboskolan/Nytorps Mosse IP.
Inomhusmiljön - Vi delar väggar med varandra och vill självklart alla vara goda grannar.
Ljudnivåer: Efter kl. 22 låter vi bli att göra sådant som hörs till grannen.
Övrigt gäller våra stadgar §23 sidan 9 och 10, sundhet, ordning och skick. (Finns på vår hemsida)
Fest: fester är trevligt, men meddela grannarna före och respektera grannarnas åsikter.
Trafikfordon: Är inte tillåtna på tomter eller allmänna ytor. I och urlastning får ske men sedan skall
fordonen parkeras vid avsedda platser.
Estate AB som håller i detta (från 1 november) har regler på hur länge du får stå i området.
För närvarande gäller 6 minuter. Detta gäller även besök eller hantverkare som arbetar i din bostad eller i
området. OBS! vägarna i området fungerar som brand- och akutvägar.
Dom som parkerar på våra vändplaner står olagligt. Det är P-förbud och vi kontaktar kommun
regelbundet för detta.
Vinter: Vi har en egen traktor och sköter snöröjning på egen hand i föreningen. Se till att häckar, staket
etc. inte hindrar framkomligheten. Posten vill också komma åt lådorna från sin elbil.
Generellt gäller: prata med dina närmaste grannar när du vill göra något som kan påverka deras trivsel o
boende.
Pärlan: Finns en sida på hemsidan om bokning och regler för detta.
Vill du veta mer kan du titta på vår hemsida där det mesta finns
www.brf-drevvikensstrand.se
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