GÅ SOMMEREN I MØDE MED GOD STEMNING I DIT BOLIGOMRÅDE
Sommerhalvåret er godt i gang, hvilket betyder, at vi endelig får mulighed for at komme uden for boligen, og nyde det danske forårs- og sommervejr. Det betyder også, at vi, med brug
af haver og terrasser, og med åbne vinduer og døre, kommer tættere på hinanden. Vi ønsker, at alle nyder denne dejlige tid, og vi har derfor samlet et par gode råd, som helt sikkert kan
hjælpe godt på vej.

Gør din have sommerklar

Efter en lang vinter trænger de fleste haver til en kærlig hånd, så husk, at du som lejer selv skal sørge for at passe din egen have/terrasse/altan, så den til enhver tid fremstår velplejet. Det bliver
både du selv og din nabo glad for. Hvis du ikke selv kan klare opgaven, har du mulighed for at købe hjælp fra en af vores gartnere - til fordelagtige priser. Få en folder hos vores gartner i dit område.

Undgå støj og vis hensyn

Når vi går ind i sommerhalvåret, hvor vinduerne tit står åbne, og terrasser/haver også benyttes i langt højere grad end i vinterhalvåret, så er det vigtigt, at alle er opmærksomme på, og overholder,
de gældende regler for støj og musik. Husk, at der ikke må spilles høj musik eller være støjende adfærd, som er til gene for andre lejere. Det gælder såvel i egen bolig/have som på fællesarealerne.
Efter kl. 23.00 må der ikke afspilles musik, som kan høres uden for lejemålet. Husk også at orientere dine naboer, inden du f.eks. holder fest.

Hold styr på dit husdyr

Husk også i sommerperioden at holde styr på dit husdyr, så det ikke er til gene for de andre beboere i bebyggelsen. Hunde bør ikke løbe frit i området. Hold dem derfor i snor, husk at samle deres
efterladenskaber op, og sørg for, at evt. gøen ikke er til gene for de andre beboere. Problemer med at katte lægger sig i naboens havemøbler, eller hopper ind af åbne vinduer eller døre i naboens
bolig, er oftest fordi, katteejeren er væk hele dagen, og lukker katten ud imens. Husk derfor, at din kat ikke må være udendørs, når du ikke er hjemme.

Lad dine børn lege udendørs - med omtanke
Sommeren giver naturligvis anledning til en masse god udendørsleg for børnene, hvilket vi sætter stor pris på. Vi beder dig dog huske på, at det er din pligt at sørge for, at dine egne såvel som
besøgenes børns evt. støjende adfærd ikke er til gene for de øvrige beboere i området. Husk desuden at fjerne legetøj mv. fra veje og fællesarealer efter endt brug, så området holdes ryddeligt og
præsentabelt. Vi henstiller også til, at havetrampoliner ikke må opstilles på fællesarealer, men at de holdes i egen have - naturligvis med øje for, at de ikke er til gene for naboerne.

Lad din firmabil stå på jobbet
For at gøre plads til andre beboeres og gæsters parkerede biler, henstiller vi til, at firmabiler i ferier og helligdage parkeres på arbejdspladsen.

Bevar godt naboskab

Husk generelt at vise hensyn overfor dine naboer. Hjælp hinanden i ferieperioden. Se f.eks. efter dine naboers bolig, imens de er på ferie, og lad dem gøre det samme for dig. Hjælp med at vande
blomster, tømme postkassen mv., når de ikke er hjemme.
Du kan læse meget mere i vores Husorden eller i Lejermappen for din ejendom. Du finder begge dele under ”Værd at vide” på www.hdejendomme.dk.
Vi ønsker alle vores lejere et rigtig godt sommerhalvår.
Med venlig hilsen
HD Ejendomme

