Ordensreglement
revision efterår 2019

§ 1 Pligt og henstilling
Enhver grundejer er pligtig at rette sig efter de forskrifter, som til god ordens opretholdes vedtaget af
generalforsamlingen, jvf. grundejerforeningens vedtægter §9 samt §7.
Endvidere bedes enhver grundejer følge de henstillinger som vedtages af grundejerforeningens bestyrelse

§ 2 Færdsel
Det henstilles at færdsel med bil, motorcykel og knallert sker med max. 30 km i timen.
§ 3 Parkering
Parkering skal ske på de enkelte parcellers indrettede parkeringsarealer.
Vendepladserne er - som navnet lyder - beregnet til at vende på.
Der skal f.eks. være plads til, at rednings- og snerydningskøretøjer kan vende på pladserne.
Derfor skal følgende efterleves:
- Parker på egen parcel. Hver parcel skal som minimum have plads til parkering af to biler.
- Større køretøjer, varebiler, trailere, campingvogne mv. må kun parkere kortvarigt på vendepladserne.
- Parkering må ikke vanskeliggøre kørsel til og fra ejendomme.
Ud for nogle parceller er etableret p-plads med fliser, disse pladser er beregnet som gæsteparkering, og derfor
tilgængelige for alle grundejerforeningens beboeres gæster.
I særlige tilfælde, og efter indbyrdes aftale og uden indsigelse fra et på stikvejen boende medlem, kan der
dispenseres fra parkeringsreglerne, såfremt det ikke giver gener.
Parkering af uindregistrerede køretøjer må ikke finde sted på grundejerforeningens område.
§ 4 Husdyr
Det henstilles til at ejeren af husdyr i drager omsorg for at dyrene ikke volder ulempe for andre.
Endvidere henstilles til at en hunds ejer eller den, som lufter en hund på grundejerforeningens arealer søger for
at fjerne hundens efterladenskaber.
§ 5 Støj – tag hensyn
Det henstilles til at der ikke slås græs med motorklipper eller bruges andre larmende maskiner lørdag efter kl. 18
og søndag efter kl. 12
§ 6 Fællesarealer
Det er tilladt at bruge fællesarealerne til private arrangementer, fester mv. Hvis arrangementet indebærer
opstilling af telte og lignende henstilles der til at bestyrelsen kontaktes for godkendelse af arrangementet. Under
alle omstændigheder skal fællesarealerne forlades pænt ryddet og rengjort efter arrangementet.
Vedtaget af bestyrelsen, november. 2019

