Ordensregler
§9.
Alle havelejere skal drive deres parcel som have og til enhver tid holde den i orden.
Bestyrelsen afgør hvornår en have er misligholdt og har tilladelse til at besigtige
haven
A. Hækkene holdes rene for ukrudt og klippes 2 gang om året. 1. gang inden 15. juli
og 2. gang inden 15. september. Max. højde på hækken er 1,80 m., undtaget buer
over indgange.
B. Ukrudt og andet affald må ikke henkastes på vejene.
C. Enhver bruger skal altid holde sit vejstykke fri for ukrudt ud til midten.
D. I haverne må der ikke holdes dyr af hensyn til rotter.
E. Al jagt og skydning, samt løsgående hunde er forbudt.
F. Afbrænding af haveaffald og andet er totalt forbudt hele året iflg. Vejle kommunes
regler.
G. Kørsel og parkering på sidevejene er forbudt, det gælder også trailere. Dog er afog pålæsning af tungt gods tilladt. Cykler, knallerter og lignende placeres, så de ikke
er til gene.
H. Al kørsel med last over 4 tons er forbudt på sidevejene af hensyn til dræn.
I. Materialer der bliver aflæsset på havegangene, skal være fjernet inden 14 dage og
vejen bringes tilbage til sin oprindelige stand.
J. Alt nybyggeri og tilbygninger skal følge nuværende gældende regler (1,5m fra
yderste udhæng til skel) og godkendes af bestyrelsen inden opførelse.
K. Har man drænsystem i sin have, er man forpligtet til selv at rense det 2 gange
årligt.
L.Ingen græsklipning eller brug af havemaskiner søn- og helligdage efter kl. 12.
M. Der må ikke opsættes vindmøller eller anden vedvarende støj i haverne og der
opfordres til begrænset og hensynsfuldt brug af generatorer.
N. Har man have ned til kanalen er man forpligtet til at holde området ryddet af
hensyn til oprensning.

O. Støjende adfærd skal begrænses.
P. Det er ikke tilladt at have fast tilkobling af vand. Efter brug af vandhane, afkobler
man sin vandslange. Det er ikke tilladt at grave sin vandslange under vejen, men
tilladt at grave vandslange ned i egen have. Forudsat at vandslangen er beskyttet af
et ydre plastrør.

