Oktober 2016

Ordensreglement H/F Sundbyvang
1. Hver have skal være forsynet med synligt have- eller husnummer. Låger skal åbne indad. Alle
haver skal have en tilgængelig postkasse.
2. Indgangene til foreningen skal altid holdes lukkede. Fra 15. september til 15. april skal lågen til
Sundbyvestervej være låst. Lågen til Boltonvej skal være ulåst i beboelsessæsonen 1. april til
31. oktober.
3. Ved flagning skal almindelige flagningsbestemmelser følges.
4. Havegang ud til midten af havegangen skal holdes fri for ukrudt o.l., ligesom fortovsarealer ud
til kantstenen på Sundbyvestervej, Boltonvej og Hendonvej også holdes fri for ukrudt o.l.
5. Hække skal holdes og klippes. Hække må ikke overstige 180 cm. Hækhøjde mellem naboer
aftales parterne imellem. Markant nedklipning af hækhøjde mellem naboer må ikke udføres
uden involverede parters accept.
6. Det er ikke tilladt at vande græsplæner. Nyanlagte plæner er fritaget.
7. Grus, jord, byggemateriale, affald mv. på ikke henlægges på foreningens fællesareal samt på
vejen ud for haveforeningen (Sundbyvestervej, Boltonvej og Hendonvej) Bestyrelsen kan give
dispensation i forbindelse med nybyggeri. Skraldespandene må ikke benyttes til sten,
storskrald, farligt affald og planteaffald.
8. Motordrevne haveredskaber samt motordrevne værktøjer må ikke benyttes inden kl. 8 og efter
kl. 13 på søn- og helligdage.
9. Foreningens værktøj og trillebøre skal sættes på plads i uskadt og rengjort stand ved
fællestoilettet. Det pålægger det enkelte medlem at erstatte ødelagte værktøjer eller trillebøre
for egen regning.
10. Medlemmer må ikke ændre foreningens vandnet og skal sørge for, at spærrehanen til hver
have er tilgængelig.
11. Vaske- og opvaskemaskiner må ikke installeres i haverne, medmindre haven er knyttet til
kloaknettet eller har en lovlig spildevandstank.
12. Der opkræves ekstrabetaling for opfyldning af bassin på over 500 liter. Betalingen beregnes:
Bassinstørrelse (rumindhold) x 120 kr. gældende for 2017 og opskrives med 10 % pr. år, med
mindre vandafledningsafgiften stiger mere.
13. El-tilslutning skal meddeles bestyrelsen, der modtager det fastsatte gebyr.
14. Antenner og paraboler skal være forsvarligt anbragt og uden gene for naboer og andre.
15. Al færdsel på cykel, knallert eller motorcykel på foreningens arealer er ikke tilladt. Cykler og
lignende må ikke henstilles på havegangen.
16. Skydevåben og øvrige våben må ikke benyttes i haveforeningen.
17. Ved fester og større begivenheder bedes det enkelte medlem advisere naboer. Musik og
lignende afspilles med mest mulig hensyntagen til naboer.
Af hensyn til medlemmerne i foreningen, bør alle være interesseret i at overholde nærværende
ordensreglement samt påse, at de bliver overholdt. Alle hæfter for udgifter til spild og ødelæggelser,
hvor erstatningspligt ikke kan pålægges et bestemt medlem.
Det pålægger det enkelte medlem at sørge for, at gæster, børn og familie også overholder
ordensreglementet.
Punktet om afbrænding udsættes til foråret 2017, da der skal yderligere undersøgelse til.
Afbrænding af brændbart affald skal ske i brændetønder under hensyntagen og forsigtighed iht. Brandog Politivedtægter. Afbrænding må ikke finde sted inden kl. 8 og efter kl. 11 på søn- og helligdage.

