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Generelle bestemmelser:
Der skal i hvert enkelt tilfælde og
inden arbejdet påbegyndes:
sendes en anmeldelse om bygge
arbejde for udestuer og for udhu
se og terrasseoverdækninger,
sendes tegninger for det ønskede
byggearbejde,
Pan’ er:
Gavle, stern og underbeklædning på
boligen skal have træbeskyttelse i
farverne pine og merkebnim
Dore og vinduer må udføres jordfaner.
Farverne på nye bygninger skal til
passes de eksisterende farver pâ den
enkelte bolig, og må udføres i jordfaner.
~ernet
Facaderne er al teglsten og dels al
vinduespartier og taget er beklædt
med bølgeetemit.

lTec’n
Hegn skal være road trykimprægne
rede stolper med en vandret beklæd
ning at ru brædder opsat forskudt.
Terrasseoverdæknin2 - hvegefelt:
Inden for et byggefelt på 3,50 m
(tagbredden) i hele boligens længde
må der opføres en terrasseoverdæk
ning.
Uclhuse - hvegefelt:
I baghaverne mà der opføres et udhus
på l.5x3,0 tit
Rækkehuse uden narkerine i forha
ven:
I forhaven må der i~ der opføres et
udhus på højst 6 m frit placeret og
hojden må ikke overstige 2,50 m målt
fra naturligt terræn.
Rækkehuse med narkerine i forha
ven:
Mellem carporten og boligen må der
opføres et udhus i samme bredde som

Udestuer — bvgeefelt:
Inden for et byggefelt på 3,50 m
udvendige nål og i hele boligens
længde, mà der opfores en uop~armct
udestue.
Specielt for udestuer:
tidestueme skal være uopvannede og
må aldrig otnhygges eller ændres til
et egenligt beboelsesnirn. Taget skal
være næsten fladt med beklædning al
plastplader eller lign. Vægge skal
udføres al vinduespartier dvs, fremstå transparente. låndevasgge mod
naboskel skal udføres som en hrarid
væg (BS-væg 60 eller liD-væg 60).
Der skal indsendes en anmeldelse om
byggearhejde hvert enkelt tilåelde
med tilhørende projckk
Teknisk Forvaltning skal i hvert en
kelt tilfælde foretage en nabooriente
rine.
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