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Godt naboskab
Vi bor i et tæt bebygget område, hvor der ikke er langt til naboer og
genboer på godt og på ondt. Vi kommer hinanden ved og vi hjælper, når
behovet er der.
Samtidig er det også let at komme til at ”træde nogen over tæerne”.
Grundejerforeningens bestyrelse har derfor listet nogle konkrete ting, som

Egegaardens Haveby

alle opfordres til at følge:
a) De fleste kan lide at nyde en stille aften i haven, så tænk over dette
og undgå støj fra græsslåning, motoriseret værktøj, høj musik i
haven osv. efter kl. 18 og i weekenderne efter kl. 16.
b) Naboer er ofte mere tolerante overfor forhøjet støjniveau fra
havefester, når de i god tid har fået information herom.
c) Trampoliner i haverne kan både give anledning til støj og
indbliksgener. Tag hensyn til naboer ved placering af trampolinen.
d) Hold træer i haven under 5 meter i højden (krav ifølge servitutter).
e) Klip hække helt tilbage til skel, så alle kan benytte fortovene i fuld
bredde.
f) Hold stierne mellem haverne farbare – havestien må ikke anvendes
til opbevaring. Stien skal være farbar i 2 meters bredde.
g) Vedligehold og renhold fortovet. Sneryd og glatførebekæmp
fortovet om vinteren, så det er trygt for alle at færdes der.
h) Kør langsomt på vejene, så det også er sikkert for områdets børn.
i) Det kan være svært at komme ud af sin indkørsel, når der holder
biler lige overfor. Derfor opfordres alle til at vise hensyn, når der
parkeres.
j) Parker ikke så langt ind på fortovet, at det hindrer
fodgængere/barnevogne/rollatorer i at færdes på fortovet.
k) Sæt ikke storskrald ud tidligere end dagen før afhentning.
l) Undgå at din hund løber ind til andre – også når den luftes.
Det blev mange punkter, men det vigtigste for et godt naboskab er, at vi
taler sammen og hilser med et smil
At vi anerkender vore naboers tilstedeværelse med en hilsen, er
grundstenen i et godt naboskab.
Med venlig hilsen
Grundejerforeningens bestyrelse
Formand:
Næstformand/Kasserer:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:

Jørgen Sterner, Islandsvej 14A
Lars Christensen, Sjællandsvej 24
Stine Tarhan, Fynsvej 10
Ulrick Refsager Dam, Egegårdsvej 19
Johanna Sterner, Fynsvej 4
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Mob.:
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2048 0843
2145 8710
3060 7210
6171 3137
2092 3768

