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Ordensreglement 
 
1. Foreningens medlemmer er ansvarlige for eventuelle overtrædelser af ordensreglementet og 

foreningens vedtægter, som måtte begås af deres familier eller besøgende. 
2. Langsom kørsel med bil, cykel o.lign. er tilladt, men der skal viges for fodgængere. 
3. Hunde må kun færdes på gangene, når de føres i snor. Hundens efterladenskaber skal 

omgående fjernes. 
4. Udlån af foreningens nøgler til lågerne er forbudt. Lågerne skal holdes lukket og aflåst i 

perioden 1. november - 1. marts. 
5. Foreningens redskaber kan lånes hos bestyrelsen eller hos havemanden. 
6. Der skal renses ukrudt og lappes huller udenfor haverne - fra hækken til midt på vejen.  

Hækkene må være op til 1,80 m høje, og skal i øvrigt holdes i pæn og præsentabel stand. 
Haver skal passes og vedligeholdes på en sådan måde, at man ikke unødigt med store og 
vildtvoksende træer eller åbenbart urimelige ukrudtsmængder generer naboerne. 
Ved påbud vedrørende ovenstående udføres arbejdet efter 3 dage på medlemmets regning 
uden yderligere varsel. 

7. Tilkørte materialer på havegangen skal fjernes umiddelbart. 
8. Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt. 
9. Støjende adfærd må ikke finde sted. Udendørs musik er forbudt efter kl. 23.00. I ganske 

særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra dette. 
10. Biler, campingvogne o.lign. må ikke henstilles på haveområdet i vinterhalvåret. 
11. Parkering på gangene er ikke tilladt. 
12. Parkering på P-pladsen skal ske med front mod haverne. 
13. Opslag og meddelelser fra kommunale myndigheder og fra bestyrelsen skal respekteres. 
14. Der skal rottesikres under alle huse. 
15. Der må ikke indrettes indendørs ildsteder af nogen art. 
 
Ordensreglementet kan af bestyrelsen til enhver tid ændres eller suppleres ved opslag, jf. 
vedtægternes § 10. 
 
Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 2. september 2007. 


