
Grundejerforeningen Lungshave 

April 2017 

O R D E N S R E G L E M E N T 

for lejere og ejere på Lungshave 

 

➢ Ejer/lejer, der udlejer sit hus, er forpligtet til at informere den/dem, der lejer huset, om 

ordensreglementet for området 

 

➢ Ejeren/lejeren er forpligtet til at holde rent og ryddeligt på og ved det område, der 

ejes/lejes 

 

➢ Parkering af såvel egne som gæsters motorkøretøjer må IKKE finde sted på veje eller 

friarealer, idet al parkering henvises til at finde sted enten på det areal, der ejes/lejes, 

eller på den offentlige parkeringsplads 

 

➢ Kør ikke mere end MAKS. 20 km/t på vejene. 

Vis hensyn – især til børn 

 

➢ Hegn må ikke være højere end 1,80 meter, og ejer/lejer skal overholde hegnsloven  

 

➢ Hunde SKAL føres i snor i hele området, og hundenes efterladenskaber SKAL 

samles op 

 

➢ Anvendelse af motorplæneklippere, hækklippere og andet støjende udstyr 

begrænses i juni, juli og august til: 

 

o Hverdage  09.00 – 18.00 

o Søn- og helligedage 10.00 – 13.00 

 

➢ Det er godt naboskab at beskære sine træer i skel og på grund, så de ikke tager 

lyset og generer naboen. 

 

➢ Klip din bevoksning ud mod vejen af hensyn til såvel den gående som kørende trafik 

 

➢ Haveaffald og lignende fjernes af ejer/lejer enten som storskrald eller køres til 

genbrugspladsen  

 

➢ Læg kun storskrald ud lige før afhentning 

 

➢ Ejer/lejer er forpligtet til at bekæmpe skadedyr på og ved det område, der ejes/lejes 

 

➢ Ejer/lejer må kun afholde loppemarked på EGEN grund og under ingen 

omstændigheder uden for det lejede/ejede område  

 

➢ Der må ikke placeres campingvogne i over 7 dage på det areal, der ejes/lejes 

 

➢ Opstilling af beboelsesvogne/containere og lign. er, selvom der ombygges, ikke tilladt 

uden forudgående indhentning af skriftlig tilladelse fra grundejerforeningens formand 

 

➢ Dæmp din radio og TV, så det kun er dig selv, der har glæde af det. 
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