
 
 
 

BYGGEPLADSREGLER
 
 
 
Du har den ______________ ansøgt om at opføre et nyt hus i have
nr. _____ og i den forbindelse er der følgende regler der skal
overholdes:

1. Du skal give bestyrelsen et telefonnummer, hvor bestyrelsen i
hele byggeperioden kan få fat i dig i tidsrummet kl. 07.00 til
kl. 18.00, således at -  hvis der opstår problemer med f.eks.
levering af byggematerialer el.lign – du kan kontaktes og
straks komme ud i foreningen og løse problemet.

2. Der kan gives tilladelse – mod forudgående aftale med
bestyrelsen – til opstilling af én container på
parkeringspladsen, på en nærmere aftalt plads, hvor du selv
skal tage kontakt til ejerne af de biler, der er parkeret på den
anviste plads. Containeren må kun stå på parkeringspladsen i
max. 5 hverdage.

3. På grusstierne må der ikke køres med arbejdsvogne på mere
en 3500 kg og der skal udlægges køreplader på hele den del
af grusstien, der skal køres på.

4. Du hæfter for alle skader der er forvoldes på såvel stierne,
hække, træer el.lign

5. Det er ikke tilladt at starte byggearbejderne, herunder benytte
elektriske maskiner, før efter kl. 08.00. Der må ikke larmes
efter kl. 20 på hverdage, efter kl. 17.00 på lørdage og efter kl.
12.00 på søndage.

6. Der kan gives tilladelse – mod forudgående aftale med
bestyrelsen – at byggematerialer leveres på
parkeringspladsen, på en nærmere aftalt plads, hvor du selv
skal tage kontakt til ejerne af de biler, der er parkeret på den



anviste plads. Byggematerialer må kun ligge på
 parkeringspladsen i max. 5 hverdage.

7. Du skal sørge for at parkeringspladsen blive fejet og alt
affald fjernet efter brug.

8. Bestyrelsen anbefaler at større byggerier bliver foretaget i
perioden 1. september til 31. marts, for på denne måde at
mindske generne for foreningens øvrige beboere

9. Du skal i højsæsonen fra den 1. april til den 31. august være
opmærksom på, at parkeringspladsen kun kan benyttes af én
haveejere ad gangen, det vil sige, at der kun må stå én
container ad gangen/ligge byggematerialer til ét byggeri ad
gangen. Kontakt bestyrelsen – på mail:
bestyrelse@pfmaglebylund.dk - og få oplyst, hvilke dage du
kan disponere over.
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