Ordensregler i H/F Dahlia
1. Biler og motorcykler må kun parkeres på parkeringspladserne, dog kan der gives dispensation for
handicapparkering i haverne. Kørsel på foreningens veje er kun tilladt på betingelse af, at denne foregår forsigtigt
og farten ikke overstiger 15 km/t. al motorstøj og unødvendig kørsel er forbudt. Parkering på gangene er ikke
tilladt. Cykler og knallerter må ikke stilles ud for haverne. Det er ikke tilladt at parkerer campingvogne, anhængere
o.l. på parkeringspladserne, i mere end 24 timer.
2. Tilkørte materialer på havegangen samt på parkeringspladserne, skal fjernes umiddelbart.
3. Biler, campingvogne o. lign. må ikke stilles på haveområdet i vinterhalvåret.
4. Hunde må kun færdes på gangene, når de føres i snor. Hundens efterladenskaber skal omgående fjernes. Det er
ikke tilladt at have løsgående katte på foreningens arealer.
5. Der skal rotte/ræve sikres under alle huse.
6. Al jagt på foreningens område er forbudt
7. Der skal renses for ukrudt og lappes huller uden for 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. Ved uenighed om hækhøjde, til naboer, skal denne
være 1,80 meter. Plankeværk over 1,80 m er forbudt. Haver skal passes og vedligeholdes på en sådan måde, at
man ikke unødigt med træer, buske og ukrudt generer naboerne. Ved påbud vedrørende ovenstående udføres
arbejdet efter 30 dage på medlemmets regning uden yderligere varsel. Ved enighed naboer imellem, må der
etableres hegn/plankeværk på max 1.80 m. i højden, mellem haverne. Mod fællesvejen må der etableres et
hegn/plankeværk på max 1.20 m. i højden. Hegnet/plankeværket skal stå på indersiden af det levende hegn.
Hvis den enkelte andelshaver selv foranlediger arbejde på/i fællesvejene, og ikke reetablerer vejen til samme stand
som før arbejdet, kan bestyrelsen få det nødvendige arbejde udført for andelshavers regning. Bestyrelsen har
endvidere ret til at bestemme hvem som udfører opgaven.
8. Støjende adfærd må ikke finde sted. Udendørs musik er forbudt efter kl. 23.00. Dog ved foreningsfester til kl. 24.
Der må ikke benyttes motoriseret haveredskaber søn- og helligdage mellem kl. 12.00 og kl. 15.00
9. Opslag og meddelelser fra kommunale myndigheder og fra bestyrelsen skal respekteres.
10. Havenummeret skal være anbragt på havelågen eller opsættes ved haveindgangens nærhed, så det er tydeligt
synligt fra vejen. Postkasse skal ligeledes opsættes ved haveindgangens nærhed.
11. Fjernelse af hegn, mærke eller skelpæl samt andet, der af foreningen er eller måtte blive anbragt på arealet, er
forbudt.
12. Medlemmerne er pligtig at holde betonrøret til hovedvandledningens ventil fri for urenheder således, at adgangen
til ventilen (hovedhane) ikke besværliggøres. Betonrøret skal være tildækket med det udleverede betonlåg.
Tilslutning til hovedvandledningen skal foretages af autoriseret fagmand. Indgreb på hovedvandledningen må ikke
foretages uden indhentet tilladelse fra bestyrelsen. Alle brugere af sommervand, skal sørge for at deres
sommervands stophane er lukket pr. 1. marts - så vandlauget har mulighed for at åbne for sommervandet derefter
- afvigelser fra dette udløser bøde på 500,- som vedtaget på generalforsamlingen i 2012.
13. Enhver haveejer, der benytter foreningens redskaber, er ansvarlig for disse og pligtig at erstatte eventuelle skader
på disse.
14. Der må ikke indrettes indendørs ildsteder af nogen art.
15. Foreningens medlemmer er ansvarlige for eventuelle overtrædelser af ordensreglementet og foreningens
vedtægter, som måtte begås af deres familier eller besøgende.
Vedtaget på generalforsamlingen d. 8. maj 2014

