دليل للمبتدئين في الحديقة الصغيرة
عزيزي صديق الحديقة ،عزيزتي صديقة الحديقة...
تهانينا على توليك حديقتك الصغيرة الخاصة بك! أنت اآلن تنتمي إلى مجتمع الحدائق الصغيرة .بالنسبة لنا
كبستانيون فإن „أنت “باللغة العامية هي اللغة المشتركة.
كما أنه يوجد عدة قواعد مطلوبة وذلك لتسهيل التفاعل البشري ومنع التعسف .واالمتثال لهذه القواعد يوفر الكثير
من المتاعب والجهد.
لذلك نطلب منك مالحظة المعلومات التالية:
يرجى قراءة الدستور وأنظمة الحديقة بعناية .أنت وجميع األعضاء ملزمون بقانون الجمعية ،فإذا لم تفهم شيئًا ما،
فسيسعد الرئيس بشرحه لك.
هل تم توقيع عقد اإليجار مع الجمعية؟ في حالة الزوجين كمستأجرين ،يجب أن يوقع كالهما على عقد اإليجار.
كما يجب إخبار رئيس المجلس في حال قمت بتغيير عنوان منزلك أو رقم هاتفك.
يجب مراعاة أوقات الراحة وفقًا لقانون الحديقة بمعنى التعايش الجيد مع بعضنا البعض .لذلك ال يجب تشغيل
موسيقى صاخبة أو ال يجب قص العشب خالل هذه األوقات المحددة (أوقات االستراحة) .إذا كنت ترغب في
عمل حفلة ،فيجب إبالغ الجيران بهذا .يجب أيضًا الحفاظ على التلوث الضوضائي عند أدنى مستوى ممكن هنا.
يتم الحفاظ على حديقتنا من قبل الجميع .أنت أيضا ً تقوم بجزءك من العمل .سوف تتعرف أيضًا على أصدقاء
الحديقة اآلخرين.
أنت مسؤول عن الحفاظ على القسم الخارجي أمام حديقتك.
ينتمي إلى كل حديقة مكب السماد (يفضل اثنين) من أجل نفايات الحديقة القابلة للتعفن.
تتطلب أي تغييرات هيكلية في حديقتك (إضافة أو تحويل الشجرة ،إقامة بيت بالستيكي ،توسيع الشرفة ،بناء
العريشة ،إلخ) طلبًا كتابيًا مسبقًا ،ربما مع رسم بناء ،وموافقة المجلس .تتوفر نماذج لهذا من المجلس.
يجب اإلبالغ عن أي عمليات اختراق (الضرر الناجم عن التخريب) مباشرة إلى المجلس .يجب إبالغ الشرطة دائما ً.

حذار من أعمال الحفر في الحديقة! تمر كابالت الكهرباء وأنابيب المياه في حديقتك .يجب االستفسار عن موقع
هذه الخطوط.
يجب إزالة عدادات المياه بعد القراءة السنوية وقبل الصقيع األول.
يجب أن تكون زيارة لقاء األعضاء والمناسبات األخرى للجمعية (مهرجان الصيف ،عيد الحصاد ،وما إلى ذلك)
باإلضافة إلى عروض المستشار المتخصص من جمعية المدينة والتي يجب أن تكون بالطبع لكل محبي الحدائق.
الحظ اإلشعارات ذات الصلة!
شارك في حياة الجمعية وستستمتع بحديقتك لفترة طويلة.

مجلس اإلدارة

