AB DANNEBO II - Ansøgning om hegn og beplantning

FORMULAR

Ved etablering eller renovering af hegn og beplantning foran hegn skal andelshaveren altid ansøge bestyrelsen inden
arbejdet påbegyndes. Benyt venligst denne formular til din ansøgning. Vores vedtægter indeholder regler for såvel hegn,
som beplantning. Læs venligst disse regler før du planlægger hegn og beplantning

Uddrag af vores vedtægter § 13.7, gældende pr. 27.11.2008:

INDHEGNING AF HAVER OG OPSÆTNING AF SKURE.
a. Østvendte haver må kun indhegnes med trådhegn eller levende hegn. Trådhegnet må maksimalt være 		
		
1,50 m højt. Det levende hegn vinkelret på huset må maksimalt være 1,80 m højt og på langs af huset maksi		
		
malt 1,60 m højt.
b. Hegn i vestvendte haver (fast lukket træhegn, trådhegn eller levende hegn) vinkelret på huset må maksimalt 		
		
være 1,80 m højt og på langs af huset maksimalt 1,60 m højt. Fast lukket træhegn skal være af typen ”Firkantet
		
stolpe med forskudte brædder på hver side af stolpen”. Identisk med de originale træhegn. Træhegnet kan 		
		
være ubehandlet eller malet. Hvis det males, skal farven være Gori 88/706.
c. Eventuelle levende hegn må ikke være til gene for de omkringboende, ligesom den øvrige brug af haven heller
		
ikke må være til gene for de omkringboende.
d. Ved opsætning af hegn skal der foran hegnet plantes buske eller hæk, der skal have eller hurtigt opnå en 		
		
højde på mindst to tredjedele af hegnets højde.
e. Det pålægges den enkelte andelshaver selv at vedligeholde arealet mellem sin(e) have(r) og sti/vej. Der er 		
		
herved henset til foreningens økonomi.
Bestyrelsens godkendelse ønskes til følgende hegn og beplantning:
Indtegn dit ønske på tegningen.
Hegn - materialevalg:
Beplantning type:
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Angående Kirkeleddet nr. 			
Dato:
										

Underskrift andelshaver
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