
Ordensbestemmelser

§ 1.0 Haven skal holdes rengjort og vedligeholdt.
§ 1.1 Hækkene skal klippes 2 gange årligt, i ugen op til og efter 15 juni og i

ugen op til og efter 15 September.
§ 1.2 Der skal ryddes ukrudt ved foden af hækken i en brede a ca 30 cm,

hele vejen rundt om din have, og fjerne diverse trælignende planter
som ikke er Liguster. Dette for at skåne hækken for diverse ukrudt
samt at det ser pænere ud.

§ 2 Udenomsareal, sti og vej, skal holdes ryddet og rengjort,
udhængende eller nedhængende grene skal fjernes i linje med hæk

§ 3 Gødning, affald og lign. må ikke henligge på vej eller sti, gødning må
ikke ligge udækket i haven, i tiden 1 april til 31 oktober.

§ 4 Husdyr, herunder fjerkræ er forbudt.
Det er tilladt at holde hund eller kat, hunde må ikke være Iøsgående
udenfor haven

§ 5 Kørsel må kun ske ved langsom kørsel

§ 6 Det er forbudt at bruge skydevåben i haveområdet

§ 7 Støjende adfærd til ulempe for andre, herunder musik og lign er ikke
tilladt

§ 8 Medlemmerne er ansvarlig for at familiemedlemmer, gæster og andre
besøgende overholder ordensbestemmelserne herunder også
bestemmelser om parkerlng som findes i deklarationen

§ I Vandingsforbud og anvisning skal overholdes

§ 10 Brug af motorredskaber, benzin drevne plæneklippere, kraftigt
støjende maskiner og andet kraftigt støjende værhløj er kun tilladt på
følgende tidspunkter itiden fra l April til 31 Oktober.

Hverdage fra kl. 08:00 til 19:00
Lørdage fra 08:00 til 14:00
Søndage fra 10:00 til 12:00

§ 11 Flagstænger må maksimum være 8 meter høje



§12 Der må ikke i området oplagres noget, der frembyder ubehageligt
skue, eller er til ulempe for de omboende. (Dette er et direkte uddrag
fra lokalplan 6.23 Brederød, som H/F Møllehaverne er en væsentlig
del af og dermed underkastet.)
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