Ordensregler for ”Lovbyvænge ”
1) For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med hvad der skylles ud
gennem vask og toilet. Bleer, vat, avispapir o.l. , bør aldrig kastes i toiletkummen.
Riste i vaskekælder og kældertrappe, skal være påsat.
Rensning af afløbsrør og kloakken, er både besværlig og bekostelig.
2) Barnevogne, cykler, knallerter, legeredskaber m.v. må ikke henstilles således, at
de kan være til gene for andre. Cykling og knallertkørsel er af hensyn til sikkerheden heller ikke tilladt på gangstierne.
3) Det er naturligvis heller ikke tilladt, at tegne eller male på ejendommenes træog murværk eller på anden måde at beskadige ejendommene eller de omkringliggende
haveanlæg.
Boldspil mod gavle er forbudt, ligeledes boldspil der er ødelæggende for plæner og
beplantninger.
4) Hækken skal klippes 2 gange årligt, 1.ste gang inden Skt. Hans.
5) Hunde må ikke være løsgående på boligområdet, men skal føres i snor.
Hunde og andre husdyr, må i det hele taget ikke være til gene for andre beboere.
Det er endvidere forbudt at lufte sin hund på plænerne.
Det er ikke tilladt at holde ”kamphunde”.
6) Fra kl. 22:00 skal der være ro på lege- og gårdsplads.
7) Støjende, men nødvendigt arbejde, med f. eks slagbor e.l., skal udføres i tidsrummet mellem kl. 07:00 og 19:30.
8) Leg med bue og pil, luftbøsser o.l. må ikke finde sted på afd. område, endvidere
er al støjende adfærd, såsom signal med bilhorn forbudt.
9) Angående haver og facader: Der skal være pænt og ordentligt, og såfremt der er
fjernet en hæk, skal der isættes en låge i stedet, af hensyn til de omkringboende.
10) Det er ikke tilladt at parkere trailere og campingvogne på P-pladserne.
11) Der afmærkes en parkeringsplads til hver bolig. Øvrige pladser er gæstepladser.
Parkering udenfor de opmærkede parkeringsbåse er ikke tilladt, dog tillades af og pålæsning.
Hvis man har firmabil SKAL den parkeres på den opmærkede parkeringsbås, der tilhører
lejemålet.
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