
   Україна  Ukrajina 

 

Усім друзям саду !!! 

 

Садова спільнота в основному для відпочинку своїх членів. 

 

Ми живемо в добровільній спільноті, яка може працювати тільки 

якщо кожен дбає про кожного. Тільки тоді це також буде для радості всіх. 

 

Для всіх нових - а також "старих" - садівників, 

для даного випадку і як нагадування, 

Нижче наведені деякі важливі пункти з садової системи. 

 

• В ідеалі застосовується 3/3 поділ саду. 

1/3 обробітку, 1/3 газону, 1/3 закритої площі (= "Будинок 24 м²" + пішохідні доріжки + безкоштовна 

тераса). 

• Фіксована, закрита розробка посилки юридично обмежена макс. 24 м² (включаючи прилеглу дах) 

обмежена. 

• Кожна структурна, міцно змінена зміна в саду повинна спочатку бути повідомлена Виконавчому 

комітету. В іншому випадку його слід видалити знову. 

Схвалення розробки вимагає схвалення Виконавчого комітету та районної асоціації. 

• Спочатку повинен бути затверджений Виконавчий комітет. 

• Щоденні періоди відпочинку повинні дотримуватися всіма (точні правила, див. Правила саду). 

Винятки з періодів відпочинку для будівельних заходів можуть бути запитані у Ради. 

• Спільна робота обслуговує весь комплекс, 

сприяє міжособистісних контактах і взаєморозумінню між собою. 

• Кожен садівник має свою сторону садової двері, а також половину шляху до нареченого. 

Протилежні ділянки до зовнішніх огорож або тротуарів підтримуються громадськими роботами. 

• В ідеалі відходи саду повинні компостуватися або утилізуватися самостійно. (Візьміть). 

Садові відходи не повинні бути утилізовані в лісі. (Прокуратура з боку громадського порядку). 

(Виняток: листя з сусіднього лісу) 

• Залишки партії барбекю! (... будь ласка, візьміть його з собою). Ще важливіше: їжа, кісткові залишки і 

т.д. 

ні на компост, і, звичайно, не в лісі! У нас достатньо щурів! 

• Фермер ріже огорожі до тротуарів зсередини, ззовні клубу. 

Фермер відкидає обробку хеджування в кориті, наданому асоціацією. 

(річні дати: див. сповіщення) 

• Натисніть на велосипеди та прив'язі до собак. (І, будь ласка, ми нічого не залишаємо перед вашими 

садовими воротами.) 

 

Повторне ігнорування добровільних угод у громаді, 

     призводить до виключення з цієї спільноти. 

 

Ваше обране представництво інтересів 


