Sevgili bahçe seven arkada
Küçük bahçeni teslim ald n için seni bütün kalbimizle tebrik ederiz. Sen de imdi
küçük bahçivanlar ailesine dahilsin. Bu ailedeki mü terek görevlerin yerine getirilmesi
için do al olarak baz kurallar ve düzenlemeler vardr.
Bu nedenle a a daki hususlar dikkate alman rica ederiz.
Tüzü ü ve bahçe yönetmenli ini lütfen dikkatli bir ekilde oku. Bunlar derne in yasalar
olup, bütün üyeler için ba laycdr. Anlamad n bir husus varsa, dernek ba kan sana
memnuniyetle izah eder.
Dernek ile kiralama sözle mesi imzaland m? Kiralayan kar-koca oldu u takdirde her
ikisi de sözle meyi imzalayacaktr.
Mevcut bulunan bahçe a aç yapraklar sigortasn devam ettirip ettirmek istemedi ine
veya ba ka bir sigorta ile anla ma yapmak isteyip istemedi ine karar ver.
Bahçe tesisimiz di er bütün arkada lar tarafndan bakml tutulmaktadr. Sen de sana
dü en görevi yerine getir. Bu arada di er bahçe seven arkada lar ile de tan acaksn.
Senin bahçenin önündeki yol kenar yata nn bakml tutulmas sana aittir.
Çürümü bahçe çöpleri için her bahçede bir (daha do rusu iki) gübre balyas
bulundurulmaldr.
Bahçende yapaca n bütün yapsal de i iklikler için (a aç yapraklarnn ekilmesi veya
yerlerinin de i tirilmesi - sera kurulmas - terasn büyütülmesi - pergola kurulmas vs.)
önceden yazl talepte bulunulmas gerekir, gerekti i takdirde yap çizimleri ile birlikte
Yönetim Kurulunun veya Bölge Birli inin iznine ihtiyaç vardr, bununla ilgili gerekli
formlar Yönetim Kurulundan temin edilebilir.
Sigorta hasarlar do rudan do ruya Yönetim Kuruluna bildirilecektir, zira sigortaya hasar
bildirimi acilen yaplmaldr. Hrszlk olaylarnda (tahribat hasarlar vs.) her zaman
emniyet makamlarna haber verilecektir.
Bahçede toprak üzerinde çal ma yaparken dikkatli olun! Senin bahçenden elektrik
kablolar ve su borular geçmektedir.
lk defa donma olay olmadan önce su saatlerini çkar ve su sayacndaki numaray bir
yere not et.
Üye toplantlarna ve di er dernek gösterilerine (yaz bayram, hasat bayram vs.) ve
Bölge Birli inin danmanlk konferanslarna katlmak her bahçe seven arkada için do al
olmaldr. Bununla ilgili ilân yazlarn dikkate al!
Dernek ya amna sen de katl, göreceksin bahçenle sen de uzun zaman mutlu olacaksn.
Derne imiz saat........... dan ............e kadar açktr.
Son bir açklama daha! Bizler küçük bahçivanlar aramzda birbirimize « sen » diye hiyap
ederiz.
Yönetim Kurulun
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