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Velkommen til AAB Varde Afdeling 09
I afdelingen er vi 10 boliger med egen have og adgang til fællesareal.
En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.
Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles om mange ting.
Derfor er det naturligt at vi opstiller visse spilleregler for at skabe et godt klima i
bebyggelsen.
Alle bedes huske, at disse regler er fastsat for at beskytte os, vores naboer og
bebyggelsen.
Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage
gensidig hensyn til hinanden.

Fællesarealer
Det gode fællesareal vi har bag vores haver må gerne bruges til parkering af beboere og
deres gæster. Vi parkerer selvfølgelig så alle naboer kan komme ud og ind uden
problemer. Og vi holder arealet ryddeligt.

Haven
Vi har hyggelige haver til boligen og værner om glæden ved disse. Vi holder vores egen
have i pæn og ryddelig stand. Vi klipper jævnligt hæk og maler træværket når det trænger.
Græsset i forhaven klippes af ejendomsfunktionærerne.
Vi fodrer fugle, men ikke rotter, så foder placeres på bræt eller lignende.

Husdyr
Her hos os er det tilladt med husdyr i er vis udstrækning. Vi må have 1 hund eller 1 indekat.
Her må vi huske på at luftning ikke foregår på vores arealer, og at vi husker en affaldspose
hvis det skulle gå galt. - at de skal føres i snor siger sig selv.
Vores husdyr er selvfølgelig også i vores have. Vis hensyn og lad ikke efterladenskaber
blive liggende. Vi meddeler administrationen(kontoret) om vi har hund eller indekat i
boligen.

Støj
I sene aften- og nattetimer er det en selvfølge at vi viser hensyn, når vi spiller musik eller
har gæster til en lille sammenkomst.
Fortæl dine naboer når en planlagt fest eventuelt kan trække ud.
Har du spørgsmål eller gerne vil vide mere om afdeling 09 (Aavangen 2-20) er du meget
velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen.
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