Forslag fra bestyrelsen til ændring af ”de 10 bud for godt naboskab”.
De originale findes på bagsiden.
10 bud for godt naboskab i Grundejerforeningen Aagesdal
1. Hold facader og forhaver, så kvarteret bevares smukt og miljøvenligt.
2. Hække og anden beplantning skal beskæres, så det holdes bag
fortovskanten.
3. Ved vejhjørner skal der skæres ned, så der er fuld oversigt for trafikanter.
4. Fortovene skal om sommeren holdes rene for ukrudt og om vinteren for sne
og is.
5. Anvend ikke vej og fortov som lager for byggematerialer eller lign. (kortvarig
tilladelse kan indhentes hos kommunen). Parker biler i vinterperiode, så
snemaskinen kan komme forbi.
6. Vis hensyn ved færdsel i området, der er legende børn.
7. Sørg for, at træerne på din grund ikke bliver for høje – måske skygger de
mest hos naboen.
8. Anvend ikke motorredskaber efter kl. 12 på lørdage, søn- og helligdage i
sommermånederne.
9. Haveaffald må ikke afbrændes på parcellerne. Der må grilles, men tag hensyn
til vind, vejr og naboerne.
10. Undgå støjende hunde, høns og haner og undgå hundemøg i området.
Hundeluftere må samle hundens efterladenskaber op og tage dem med hjem
til egen skraldespand.

De 10 bud er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling i 1989 og
revideret senest i marts 2014.
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2. Hække og anden beplantning skal beskæres, så det holdes bag
fortovskanten.
3. Ved vejhjørner skal der skæres ned, så der er fuld oversigt for trafikanter.
4. Fortovene skal om sommeren holdes rene for ukrudt og om vinteren for
sne og is.
5. Anvend ikke vej og fortov som lager for byggematerialer eller lign.
(kortvarig tilladelse kan indhentes hos kommunen). Parker egne biler på egen
grund.
6. Sørg for, at træerne på din grund ikke bliver for høje – måske skygger de
mest hos naboen.
7. Anvend ikke motorredskaber efter kl. 12 på lørdage, søn- og helligdage i
sommermånederne.
8. Haveaffald må ikke afbrændes på parcellerne. Der må grilles, men tag
hensyn til vind, vejr og naboerne.
9. Undgå støjende hunde, høns og haner og undgå hundemøg i området.
Hundeluftere må samle hundens efterladenskaber op og tage dem med hjem
til egen skraldespand.
10. Parcellerne langs Bøndermosestien må løbende holde stien ren for ukrudt
og andet møg og skidt.
De 10 bud er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling i 1989 og
revideret i maj 2007 og i maj 2008.

