Beboervejledning
for
afd. 5 Grønlunden


Velkommen i afd. 5 Grønlunden.



Vi er en selvstændig afdeling med eget regnskab og derfor er det meget vigtigt at vi
passer på tingene sammen og hjælpes ad med at holde det i god stand. Vi er et
stille og roligt område, hvor alle skulle kunne være, så derfor opfordrer vi til at, hvis
man finder noget som skal ordnes og ikke kan vente til Grøn Dag. så gør det selv
eller find en af de andre beboere der kan det.



Grøn Dag bliver afholdt 2 gange årligt, og vi fra afdelingsbestyrelsen opfordrer Jer
beboere til at deltage så vi i fællesskab kan holde området pænt og nydeligt.



Vi opfordrer også til at deltage i afdelingsmøderne for derved at få medindflydelse
på forbedringer og lign. i nærområdet.



Vi råder over et fælleshus som kan lejes til brug ved familiefester og lign. Det
koster 100,00 kr. for lejen og der skal betales et depositum på 300,00 kr. (Se
venligst ordensreglementet).



Snerydning er også en fælles opgave (Stiareal og parkeringsplads)



Får man brug for en håndværker skal det ske via afdelingsformanden, ved akutte
situationer og formanden ikke er at træffe vil en af bestyrelsesmedlemmerne kunne
træde til.



Afdelingen råder over Stige, Trillebør, Græsslåmaskine og Hækklipper. Disse
værktøjer findes i vores værksted bag vores fælleshus, nøgle til værkstedet
forefindes hos den til hver tid siddende bestyrelse.



Der er en turnusordning vedrørende græsslåning af de grønne områder, og til
gengæld er græsslåmaskinen og brændstof også til eget brug.



Vaskeri forefindes i afdelingen, køb af vaskekort 100 eller 200 kr. (Formanden
oplyser hvor dette kan købes)



Haver:
Beboerne skal selv sørge for at holde have og fliser pæne og hække klippede. Hvis
hække og bede ud til fællesarealer ikke holdes, vil der efter en advarsel blive ansat
et havefirma på beboerens regning ( punktet er tilføjet den 21. marts 2011)

