Trivselregler för Urb.Los Algarrobo
Reglerna är framtagna och beslutade av styrelsen för Algarrobo och skall givetvis efterföljas oavsett vad man
tycker om dom.

Allmänna ytor
•
•
•
•
•
•

Det är förbjudet att hänga handdukar över egen mur, fönster eller balustrad som gränsar till granne
eller området i övrigt.
Privata fester kan inte organiseras på de allmänna ytorna
Alla husdjur måste hållas kopplade inom området och ägaren är ansvarig för att ta upp avföring efter
sitt djur. Lösgående djur skall inte matas inom området.
Inom allmänna ytor är det inte tillåtet att spela radio eller instrument.
Bollspel, cykling , skateboardåkning mm är inte tillåtet på de allmänna trädgårdsytorna.
Plocka växter och blommor på de allmänna trädgårdsytorna är inte tillåtet.

Trivselregler för Poolen
Reglerna för poolen är publicerade av Junta de Andalucia och är lagstadgade för att upprätthålla hög säkerhet
och trygghet. Poolvakten är ansvarig och skall respekteras !
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poolen är öppen mellan 1 maj och 31 oktober, övrig tid är det förbjudet att vistas i poolområdet.
Öppettiderna är de enda tider man får vistas i poolområdet.
Luftmadrasser och motsvarande är inte tillåtna att använda i poolen.
Att hoppa och dyka ifrån kanterna är inte tillåtet.
Bollspel är inte tillåtet.
Solsängar och andra möbler kan inte reserveras.
Toppless solning är inte tillåtet.
Barn under 12 år skall under alla omständigheter ha sällskap av vuxen.
Om reglerna inte efterföljs trots tillsägelse så kan det leda till att poolkortet dras in och man är inte
längre välkommen till poolen.

Parkeringar
•
•

Parkering sker på utmärkta platser samt längs kanter så att det inte hindrar annan trafik
Större bilreparationer är inte tillåtna på parkeringsytorna

Sopor & Avfall
•
•

Sopor skall slängas sopbehållarna i basuran.
Hygienartiklar, tops , bindor mm får inte spolas ner i toaletten.

För allas trivsel och välmående så är vi tacksamma för att reglerna efterföljs utan diskussion.
Eventuella kostnader som uppstår på grund av att reglerna inte följs kommer att belastas ansvariga.

Tony & Elisabeth

