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
Nu hvor vi er inde 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 din kat
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.

• 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. Find den under ”Værd at vide” på vores hjemmeside www.hdejendomme.dk/bolig
Vi ønsker alle vores lejere en rigtig god sommer.
Med venlig hilsen
HD Ejendomme
T: 65 90 27 84
BEMÆRK: Vi har ændrede tlf.tider i uge 28-32. Kl. 9-13 mandag til fredag.

Vinderen offentliggøres den 15. august 2014,
og alle de indsendte billeder vises på vores hjemmeside.

• Gør din have sommerklar

Det bedste og mest kreative foto vinder en flot Weber gasgrill.

anden. Vi ønsker, at alle nyder sommeren, og vi har derfor samlet et par gode råd, som helt sikkert kan hjælpe godt på vej.

Hvor skal din nye Weber gasgrill stå?

mervejr. Det betyder også, at vi, med brug af haver og terrasser, og med åbne vinduer og døre, kommer tættere på hin-

VIND EN WEBER GASGRILL

Sommeren er over os, hvilket betyder, at vi endelig får mulighed for at komme udenfor boligen, og nyde det danske som-

Tag et foto af det sted, hvor grillen skal stå, og send det til
kaho@hdejendomme.dk. senest den 10. august 2014.

SKAB GOD SOMMERSTEMNING I DIT BOLIGOMRÅDE

