Reglement for H/F Fortbo
§1

Hunde skal føres i snor på foreningens område, hele året.
Efterladenskaber skal fjernes.

§2

Cykler og knallerter skal trækkes på foreningens grund og må ikke
henstilles i gangene.

§3

Haverne er på foreningens foranstaltning indhegnet med levende
hegn langs gangene. Medlemmerne har pligt til at vedligeholde, de af
foreningen plantede ligusterhække. Hækkehøjden må ikke være over
180 cm. Vi anbefaler at hække bliver klippet omkr. Skt. Hans.
Havelåger skal gå indad. Havelodden skal være forsynet med synligt
husnummer. Pigtråd må ikke anvendes.

§4

Fjernelse af hegn, mærker eller skelpæle samt andet, der af
foreningen bliver anbragt på arealet, er ikke tillladt.

§5

Medlemmer er pligtige til at påse, at vandspild ikke finder sted.
Medlemmerne er pligtige til at aflæse vand og aflevere dette i maj
måned.

§6

Medlemmerne er pligtige til enhver tid at renholde den udenfor
arealet værende gang eller sti, samt fjerne udvoksende eller
nedhængende grene i linie med hegnet. Ved forsømmelse kan
bestyrelsen lade arbejdet udføre på medlemmets regning.

§7

Medlemmerne må i sommermånederne ikke have gødning,
hækkeaffald eller lignende liggende i havegangene over 24 timer.

§8

Brugen af skydevåben er forbudt, ligesom boldspil er forbudt i
gangene. Leg på festpladsen må ikke finde sted efter kl. 20.

§9

Adgang til haverne må kun finde sted ad de dertil anviste gange.
Hegnet må ikke overskrides eller beskadiges.

§10

Foreningens porte skal være aflåst ved mørkets frembrud i tiden fra
den 30. april til 1. Oktober. Resten af året låses ved al ud-og indgang.

§11

Det er forbudt at hænge tøj til tørre på hegnet.

§12

Al husdyrhold, bortset fra hunde, katte, papegøjer, høner og
kanariefugle er forbudt.
Hønsehold: 3 høns, ingen haner og de tilstødende haver skal give
tilladelse til det. Bestyrelsen foretager nabohøring og sikrer desuden
at hønseholdet foregår på forsvarlig vis. Tilladelsen gives for et år ad
gangen og hønsehold er tilladt året rundt.

§13

Radio - og fjernsynsantenner må kun opsættes når de ikke generer
andre.

§14

Sang og støjende adfærd efter kl. 23 forbydes. Ved brug af højttalere,
skal der tages mest mulig hensyn til naboerne.

§15

Henkastning af affald udenfor foreningens grund, er strengt forbudt.

§16

Haveaffald må ikke lægges i affaldscontainerne. Køkkenaffald skal i
de dertil beregnede plastikposer og lægges i de grønne containere.
Flasker og glas skal i de grønne flaskekasser på affaldspladsen.

§17

Huse der har bagside til andre haveejeres forhaver, skal holde
bagsiden i samme stand som det øvrige hus. Huse der er bygget så
tæt på skellet, så regn og smeltevand løber ind i nabohaven, skal
opsætte tagrende med afløb til sivebrønd væk fra skellet.

§18

Det er ikke tilladt at opsætte brændeovne. De 4 huse som har fået
installeret brændeovne, må benytte den i perioden 1. Oktober til 1.
April.

§19

Byggearbejde må kun finde sted på hverdage, mandag til fredag
mellem kl. 7.00 og kl. 19.00 og lørdage mellem kl. 8.00 og kl. 17.00
På søn – og helligdage må byggearbejde ikke finde sted.
Byggearbejde omfatter bl.a. al anvendelse af elektriske bore-og
skæremaskiner og lignende værktøj, trykluftværktøj, af-og pålæsning
af byggematerialer og affald, samt tilsvarende støjende
byggeaktiviteter.
Generelt skal vi vise hensyn til hinanden.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 19. maj 2019

