TRIVSELREGLER I VÅRT VACKRA BYERUM

VISA HÄNSYN - Efter kl. 22 skall det vara lugnt och tyst. Tänk på att många har sovrum m
öppna fönster mot vägen. Inget spring på loftgångar eller i poolgången. Obs! Rök inte på vår
uteplatser och balkonger.
POOLEN – Öppettider finns uppsatta på grinden.
Duscha före bad och var extra noga med att duscha av fötter och badleksaker. Ju mer
bakterier – desto mera klor behövs. Tänk även på att de minsta använder badblöja. Vid
otjänligt vatten måste vi stänga poolen.

Vuxensim/motionssim - Då kan alla motionssimma, men du får inte hoppa, leka och stoja.
Även om ingen badar under den tiden ska det vara fritt från lek.
Om pooltäckningen ligger kvar efter kl. 9.00 är det bara att rulla upp den.
Kl 22.00 hjälps vi åt att rulla över pooltäckningen.

TVÄTTSTUGAN och BASTUN – Tider bokas enligt bokningslista i tvättstugan resp. bastun.
Lämna bastun/tvättstugan i det skick du själv önskar finna den! Max två tvättider efter
varandra är tillåtet att boka. Tänk särskilt på att många vill tvätta under juli månad.

SOPORNA – Containern är endast avsedd för hushållssopor. Föreningen/du betalar
ca 3 kr/kg i sophämtningsavgift. Kasta påsarna åt sidan så att inte alla påsar ligger nedanf
luckorna. Glas, tidningar, pappers- och metallförpackningar etc. kastas vid sopstationerna
Löttorp, ICA Böda eller Böda Hamn.
För grovsopor, se anvisning på anslagstavlan i poolgången (vägbeskrivning till Böda
Återvinningsstation, Mellböda. Öppet torsdag - lördag kl 09.00-16.00.

PARKERINGEN – Parkera så att så många, som möjligt får plats. Om du har gäster under
högsäsong kanske inte alla kan utnyttja vår parkering kvälls- och nattetid. Då kan du hänv
till parkeringen vid vägen där strandgästerna brukar parkera. Parkeringen vid entrésidan ä
endast till för i- och urlastning.
HUNDAR – får inte vistas inom poolområdet och skall alltid vara kopplade inom övriga
områden.
BLOMMORNA – hjälp gärna till att vattna blommorna.
GEMENSAMMA UTEPLATSER - Alla är välkomna att använda altanen utanför
styrelserummet och uteplatserna på tomten. Glöm inte att veva in markisen vid
styrelserummet om den har använts.
KIOSKEN – Särskilda bokningsregler gäller. Bokningslista och regler finns i kiosken.
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