LAPINLAHDEN VANHUSTEN TUKI RY
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Asukkaiden viihtyisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi on tässä talossa voimassa kunnan yleisten
järjestyssääntöjen lisäksi seuraavat järjestysmääräykset:
1.

YÖRAUHAN HÄIRITSEMINEN, soittaminen, laulaminen, radiolaitteen tai kodinkoneen
käyttäminen tai muu äänekäs toiminta on kielletty klo 22.00 – 6.00 ilman naapurin
suostumusta. Voimakasta ääntä aiheuttavaa työskentelyä tullee välttää ja se on
kokonaan kielletty sunnuntaisin ja juhlapäivinä sekä arkisin klo 20.00 – 7.00.

2.

KIINTEISTÖJEN YHTEISISSÄ TILOISSA kuten pesutuvassa, varastoissa ja pihalla on
noudatettava siisteyttä. Polkupyöriä, potkukelkkoja tai muuta tavaraa ei saa säilyttää
pihamaalla vaan niille varatuissa paikoissa.

3.

ROSKAT JA JÄTTEET on lajiteltava asianmukaisesti ja vietävä ympäristöä likaamatta
niille varattuihin säiliöihin. Käytöstä poistetut huonekalut, patjat, pahvit ym. jokainen
kuljettaa omalla kustannuksella kaatopaikalle. WC- ja muihin viemäreihin ei saa
kaataa tai päästää sellaisia roskia tai jätteitä, jotka saattavat aiheuttaa niiden
tukkeutumisen.

4.

KOTIELÄINTEN PITÄJIEN on huolehdittava siitä, että talon yhteisillä alueilla eläimet
pidetään kytkettyinä ja ettei koira haukunnallaan häiritse toisia asukkaita eikä likaa
kenenkään piha- tai oleskelualueita tai muita yhteisiä alueilta. Eläinten jätökset on
eläintenomistajien korjattava pois.
Asunnoissa kotieläinten haltijoiden tulee huolehtia kotieläimistä niin, etteivät ne
aiheuta asuntoon eikä sen ympäristöön haju- ja tms. haittoja, samoin etteivät
kotieläimet aiheuta asunnossa tuhoja, raavi tai revi seiniä, lattioita tms, eivätkä
aiheuta naapureille muitakaan haittoja. Yhdessä asunnossa saa pitää ainoastaan yhtä
kotieläintä kerrallaan.

5.

LINTUJEN RUOKINTA on yhdistyksen piha-alueilla kielletty salmonellan ja muiden
terveysriskien vuoksi.

6.

AJONEUVOJEN PYSÄKÖIMINEN on luvallista vain pysäköintiin varatuilla alueilla.
Pihakäytävillä on autojen pysäköinti tai säilyttäminen EHDOTTOMASTI KIELLETTYÄ.
Hälytysajoneuvoilla, kuten ambulanssilla, paloautolla tms. on aina oltava esteetön
pääsy talon alueella.

7.

YHDISTYKSEN OMAISUUDELLE aiheutetusta vahingosta on aiheuttajan suoritettava
täysi korvaus.

8.

PIHA-ALUEEN ISTUTUKSIA ei saa tallata tai muulla tavoin vahingoittaa.

9.

VESIVUODOISTA ja muista putki- ja johtovaurioista sekä sähkö- ja muista
kiinteistölaitteiden vioista tulee ilmoittaa viipymättä kiinteistönvalvojalle tai muulle
talon edustajalle.

10.

TUPAKANPOLTTO asunnoissa on EHDOTTOMASTI KIELLETTY. Tupakanpoltto ulkona
niin, ettei siitä ole haittaa talon muille asukkaille.

11.

Tulenkäsittely huoneistoissa (mm. kynttilöiden poltto) on ehdottomasti kielletty
(pelastussuunnitelma).

12.

Asukkaan pyynnöstä suoritetusta oven avauksesta veloitetaan erikseen avausmaksua
päiväsaikaan klo 07-20 välillä 25 € ja ilta/yöaikaan klo 20-07 välillä 50 €.

