
 

 Ordensregler for Parcelforeningen Solager afd. A  
1. Alle haver skal være forsynet med nummer, som skal kunne ses tydeligt fra køregan-
gen. Havelåger må kun kunne åbnes indad.  

2. Grus, sten, gødning mm. må ikke henlægges på gange og pladser udover 24 timer.  
 
Ildelugtende affald og lign. må kun opbevares i beholdere med tætsluttende låg.  
Papir og køkkenaffald må kun henkastes i dertil opstillede containere.  
Ovennævnte containere må kun bruges til husholdningsaffald. Disse containere tømmes 
af dagrenovationen. Der må ikke stilles poser mm. ved siderne af ovennævnte affalds-
beholdere, da det ikke medtages af renovationen.  
Større affald skal medlemmerne selv sørge for at fjerne fra området.  
Haveaffald bliver afhentet ifølge udleveret brochure.  
3. Haverne skal holdes i ryddelig stand, plænerne skal holdes slået og hækkene klippet 
mindst en gang om året og senest d. 1. august.  
 
Hvis dette ikke sker, kan bestyrelsen sørge for at hækken bliver klippet og regningen 
derfor betales af medlemmet.  
Lejerne skal slå græsset på vejen ud for parcellen. Bestyrelsen kan ved grov mislighol-
delse henstille til lejeren, at overholde dette og kan, hvis henstillingen ikke følges, eks-
kludere medlemmet, jf. vedtægterne § 7.  
4. Vandspild må ikke finde sted. Der må ikke leges eller foretages vask og opvask ved 
hanerne.  
 
Påfyldning af vand, med slange, til faste tanke, må kun finde sted efter aftale med besty-
relsen og må kun foregå mellem kl. 20 og kl. 22.  
Denne aftale skal fornyes hvert år og foreligge skriftligt.  
Der må ikke vandes have med slange fra foreningens vandanlæg.  
5. Unødig støjen er forbudt. Brug af motorplæneklipper, hækkeklipper og andre motor- 
eller eldrevne maskiner samt generator o.l. må kun finde sted:  
 
Hverdage kl. 8 – 20, lørdage kl. 8 – 18 og søn- og helligdage (se hjemmesiden 
www.solagera.dk eller udhængsskabet for definition af helligdage) kl. 8 - 12.  
Overtrædes disse tider, udløses en advarsel og ved gentagelse et bidrag til foreningens 
fælles kasse på kr. 500, herefter, ved yderlige gentagelse – eksklusion af foreningen, 
såfremt et bestyrelsesmedlem har overværet overtrædelsen.  



 
6. Hunde skal føres i snor på foreningens veje og stier.  
 
Hundes afføring skal straks fjernes fra ovennævnte arealer.  
7. Boldspil udenfor haverne må kun ske på anviste arealer ved søen/parkeringspladsen.  

8. Kun langsom kørsel er tilladt på foreningens veje. Højst 20 km/t.  
 
Husk legende børn.  
9. I vinterhalvåret skal bommen være aflåst både efter ind- og udkørsel.  

10. Parkering på veje og gange er ikke tilladt. Der henstilles, at parkering på parkerings-
pladserne foretages med udblæsningen vendende væk fra haverne.  

11. Det er lejernes ansvar, at besøgende overholder foreningens ordensregler.  

12. Medlemmerne har pligt til at deltage i fællesarbejde 2 gange pr. sæson, når bestyrel-
sen indkalder til dette.  
 
Indkaldelsen annonceres i aktivitetskalenderen på hjemmesiden ”www. solagera.dk” 
samt opsættes i udhængsskabet ved indkørslen.  
Hvis et medlem undlader at deltage i dette fællesarbejde, betaler vedkommende kr. 200 
til foreningens fælleskasse.  
Dog kan medlemmer vælge at indsætte en anden kompetent person i deres sted. En 
person kan dog ikke repræsentere 2 haver til fællesarbejdet.  
Sidste ændring af ordensreglerne er vedtaget på generalforsamlingen d. 26. februar 2012. 


