Ordensregler og bestemmelser
Haveforeningen Ermelund

Kørsel og parkering
Al kørende færdsel til og fra haveforeningen skal ske ad Firskovvej. Parkering på stien og græsset ind mod
haverne er strengt forbudt. Parkering skal i øvrigt ske i begrænset omfang og må kun finde sted til højre for
stien ind mod skråningen.

Havearbejde
Brugeren skal på forsvarlig måde dyrke jorden til havebrug, ligesom brugeren drager omsorg for, at
plantevækst og hæk mv. på havelodden vedligeholdes.
Have og hus skal til enhver tid være i pæn og velholdt stand.
Der må ikke anvendes kemisk ukrudtsbekæmpelse.
Samtlige hække skal klippes 2 gange årligt, og højden må ikke overstige 160 cm på alle 4 sider. Første
klipning skal udføres inden 1. juli og anden klipning inden 1. oktober. Er klipningen ikke udført indenfor
nævnte tidsfrister, kan bestyrelsen foranstalte klipningen udført for vedkommendes regning. Hækkene skal
holdes rene for ukrudt og fremmede vækster.
Vanding er tilladt i fornødent omfang. Der må højst vandes med slange ½ time om dagen. Hæk og plæne
må kun vandes, hvis den er nyplantet.
Det er ikke tilladt at vaske bil i haveforeningen.
I øvrigt er vanding underkastet de indskrænkninger i forbruget, som offentlige myndigheder til enhver tid
bekendtgør.
Konstateres der brud på vandledninger, skal dette straks meddeles til bestyrelsen.
Affald, ukrudt og andet affald må ikke henkastes på området udenfor haverne. Madrester og andet
husholdningsaffald må under ingen omstændigheder anvendes til åben kompostering eller henkastes på
arealerne af hensyn til rottefaren. Der er opstillet skraldestativer bagved klubhuset.
Der opstilles container en weekend i juli og oktober. Heri må kun lægges haveaffald. Afbrænding af bål er
strengt forbudt.

Hensyn til naboer
Musiceren, brug af transistorer og støjende redskaber må ikke være til gene for naboerne. I øvrigt bør man
udvise godt naboskab.

Gasanlæg
Ved brug af gasflasker skal følgende sikkerhedsregler overholdes:
Flasker over 11 kg er forbudt, og der må højst være 2 flasker i huset. Der skal anvendes godkendt gasslange.
Der må højst være 90 cm mellem flaske og gasapparat. Hvis der føres gasforbindelse igennem en fast væg,
skal der anvendes kobberrør.

Fælleshuset
Fælleshuset administreres af bestyrelsen. Fælleshuset lejes ud til medlemmer mellem 1. april og 31.
oktober. Lejen er 300 kr. pr døgn, og der skal betales 200 i depositum. Huset skal afleveres i rengjort stand.

Klager
Klager vedrørende havens forhold eller vedrørende overtrædelser af nærværende regler skal skriftligt
tilstilles bestyrelsen og afleveres i fælleshusets postkasse, der tømmes en gang ugentligt. Bestyrelsen har
pligt til at påtale beklagede forhold.

Havehusenes farver
Kommunen anbefaler følgende:
Huset: Skifersort eller brunt
Døre, vinduer og vindskeder: Havblå/almueblå eller hvid.
Tagbelægning: Tagpap eller Ondoline

