Orientering til nye havelejere/ejere i
Haveforeningen Bøgely
1. Det er en forudsætnig for at leje/eje en have at du bor i Silkeborg kommune.
2. Alle nye havelejere/ejere skal godkendes af bestyrelsen.
3. Du nå kun have en have.
4. Ved flytning fra kommunen, skal haven vurderes og sælges.
5. Flytning fra kommunen skal oplyses formanden senest 14 dage efter flytning.
6. Havelejen forfalder til betaling 1. april og 1. oktober og skal betales rettidig.
7. Manglende rettidig lejebetaling er opsigelsesgrund.
8. Du hæfter solidarisk for haveforeningens gældsforpligtelser.
9. Haven skal indrettes og dyrkes som have.
10. Træer og buske må ikke vokse ind over tilstødende haver.
11. Hække må max. have en højde på 1,80 m.
12. Ligusterhække skal klippes 2 gange om året, inden 1. juli og 15 oktober.
13. Der må ikke holdes høns, duer, kaniner bier eller andet dyrehold.
14. Hunde skal holdes i snor og må ikke være til gene for andre.
15. Motordrevne redskaber må ikke anvendes mellem kl. 12 og kl. 14 alle ugens dage.
16. Du skal holde de fællesarealer, som du har fået udpeget af bestyrelsen.
17. Havehuset må kun benyttes til natophold i perioden 1. maj til 30. september.
18. Parkering må kun finde sted på p.pladser og på den side af stamvejen der er
Nærmest læbæltet.
19. Afbrænding i haven er forbudt.
20. Der må ikke henlægges affald på fællesarealer.
21. Trailere skal stå på de dertil indrettede trailerpladser.
22. Du skal være i haven den dag der åbnes for vandet for at sikre mod mulig
Udsivning.
23. Du skal holde dig orienteret via opslagstavlen ved indkørslen.
24. Brug af skydevåben af enhver art er forbudt.
25. Hvis du ønsker at sælge din have skal du kontakte bestyrelsen
26. Du skal have et tydeligt havenummer på din havelåge eller på dit hus.
27. Bestyrelsen har ret til at skaffe sig adgang til din have.
28. Går du med tanker om at bygge, stort eller småt, skal du kontakte bestyrelsen for
Godkendelse.
29. Ovenstående uddrag af vedtægter og ordensregler, i kort form, fritager dig ikke for
grundig kendskab til haveforeningens vedtægter, bygge og ordensregler, samt
vilkårene i din lejeaftale.
30. Ved dit køb af en have i Haveforeningen Bøgely bliver du en del af et fællesskab,
som grundlæggende bygger på, at man opfører sig ordentligt og viser hensyn til
hinanden og sine omgivelser.
I betyrelsen glæder vi os til fællesskabet med dig og byder dig velkommen.

Accepteret og underskrevet af lejer: _____________________________________________

Haveforeningen Bøgelys formand:

______________________________________________

