Ændringsforslag 23.2.2020
Ordensregler for Haveforeningen Sønderskov.
§1
Kolonihaver må ikke benyttes i forretningsøjemed, men kun til dyrkning af grøntsager m.m. til
familiens eget behov, samt til prydhaver. Der må ikke holdes husdyr i haven. Kæledyr må
medtages i haven i følge med ejeren og skal holdes i egen have. Udenfor haven skal kæledyret
holdes i snor. Det er tilladt at bygge en mindre voliere på højst 1 x 1 meter og højst 2 meter i
højden.
Det er ikke tilladt at overdrage brugen af haven til andre uden bestyrelsens tilladelse.
§4
Hæk må kun bestå af liguster. Vedligeholdelse og eventuel ny plantning påhviler lejerne i naboskel
– gælder den højre hæk set fra vejen. Hækken skal holdes fri for ukrudt, hyld samt andre vækster
og klippes mindst én gang årligt. Højden må ikke overstige 1,25 meter. Dog kan det – i enighed
med nabo – tillades, at hækken er 1,80 meter på en kort strækning ved terrasse og ved hus. Alle
haver skal være forsynet med havelåge og havenummer og en postkasse.
§5
Der må kun vandes med kande eller håndholdt slange samt håndspreder.
Der må ikke vandes græsplæner.
Bilvask forbudt.
Der må ikke vandes i tiden mellem kl. 11 og kl.16.
Der skal være et plomberet vandur på alle havelodder. Plomberingen må ikke brydes uden aftale
med bestyrelsen.
Haver med lige havenumre må kun vande på lige datoer. Haver med ulige havenumre må kun
vande på ulige datoer.
Overtrædelse af ovennævnte vil blive pålagt gebyr som pålægges havelejen.
Gælder ikke for folk med vandur.
§10
Afbrænding af haveaffald og andet affald, som f.eks. trykimprægneret eller malet træ, tagpap og
plastik er forbudt. Det er tilladt at afbrænde rent tørt træ på særligt indrettede bålsteder indenfor
eget havelod. Bålstedet må være max 0,5 m3 (som et stål-bålsted) og placeret minimum 5 meter
fra bebyggelsen.
Brændeovne og skorstene skal være godkendte af brandmyndighederne.
§13
Der må fremover kun være et lejemål pr. husstand.

Gebyr:
Ved overtrædelse af ordensreglerne gives der
Der gives én skriftlig advarsel – herefter pålægges gebyr på 100 kr.
Ulovlig afbrænding: Gebyr 100 kr.
Ulovlig vanding: Gebyr 100 kr.
Ulovlig parkering: Gebyr 100 kr.
Ved gentagelsestilfælde er gebyret på 200 kr.
Ordensreglerne er vedtaget på Generalforsamlingen den 19. Februar 2017

