H/F Borgervænget
Ordensregler

§ 1. GENERELLE REGLER:
1.1. Haveejerne skal holde sig orienteret om opslagstavlens aktuelle meddelelser.
1.2. Påbud fra bestyrelsen skal altid efterkommes.
1.3. Der henvises i øvrigt til foreningens vedtægter.
§ 2. FORENINGENS EJENDELE
2.1. Jordkontorets mærkepæle må ikke fjernes (½ tomme vandrør).
2.2. Bestyrelsen skal straks have besked, hvis der opstår brud på vandrør, sker hærværk el. lign. På
foreningens område og effekter.
2.3. Underjordiske vandrør er foreningens ejendom og reparationer dækkes af foreninge. Dette
gælder selvfølgelig ikke de tilfælde, hvor haveejeren bevidst eller ubevidst er kommet til at skade
rørene. Reparation af de underjordiske rør skal foretages af autoriserede personer. Haveejerne står
selv for vedligeholdelse/reparation af overjordiske vandrør og haner.
2.4. Ved benyttelsen af foreningens redskaber skal disse afleveres rengjort samme dag.
2.5. Foreningens toilet bedes efterladt i samme stand, som man selv ønsker at finde det.
§ 3. SOMMER REGLER:
3.1. Der må kun overnattes i haverne i sommerperioden (1. april – 31. oktober).
3.2. Vandet åbnes ca. 1. april og lukkes ca. 31. oktober. Spar på vandet og følg anvisningerne fra
HOFOR.
3.3. Affaldsordningen med R98 er begrænset til sommerperioden. Vi har ikke nogen
storskraldsordning, og haveejerne bedes selv skaffe sig af med større genstande. Der må ikke
henkastes affald på baneskråningen. Det er ikke tilladt at afbrænde affald i haverne.
§ 4. HAVE & HEGN
4.1. Haven skal være i forsvarlig stand.
4.2. Haven skal være forsynet med tydeligt nummer.
4.3. Grusrabatten mod vejen skal holdes fri for ukrudt, nedfaldne blade, affald og lignende.
4.4. Beplantning må ikke være til gene for færdslen på vejen/grusrabatten, eller til væsentlig gene
for naboerne.
4.5. Højden på hække og hegn mellem haverne kan aftales indbyrdes mellem naboerne, dog til max
1,80 m. Hække ud mod vejen må ikke overstige 1,80 m. fra gadeniveau og må ikke vokse ud
gennem trådhegn eller stakit. Haverne 18-38 skal have lave hvide stakitter ud mod vejen.

§ 5. OPFØRSEL
5.1. Radioer og lignende må ikke spille i fri luft, ligesom der ikke må spilles for åbne døre og
vinduer. Der må i øvrigt ikke støjes unødigt.
5.2. Dyrehold (inklusive bistader) er forbudt på foreningens område. Det er dog tilladt at medbringe
sædvanlige kæledyr, hvis disse ikke er til væsentlig gene for naboerne. Det er ikke tilladt at fodre
vildtlevende katte, ræve o. lign.
5.3. Haveejerne har pligt til at bekæmpe Iberiske snegle (dræbersnegle).
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