
ORDENSREGLER FOR HAVEFORENINGEN RYHAVEN 

 
1. Husdyrhold er ikke tilladt, og hunde skal føres i snor i havekoloniens offentlige område. 
 
2. Højeste tilladte hastighed i området er 20 km/t. 
 
3. Al parkering skal ske på de anlagte parkeringspladser. Af- og pålæsning kan ske ved haverne, hvorefter køretøjet 
straks skal bringes til en parkeringsplads. Trailere skal parkeres på pladsen bagerst i kolonien mod sydvest, overfor have 
nr. 90. Det er dog tilladt at parkere trailere inde på egen grund. 
 
4. Affald må kun placeres på dertil godkendte steder. 
 
5. Jagt må ikke drives på arealet. 
 
6. Medlemmerne er forpligtet til at ren- & vedligeholde haveområderne således: Den enkelte have skal hvert år pr. 15. 
maj fremstå renholdt og således fremdeles sommeren igennem. Have og bygninger skal løbende holdes i en stand, så 
de ikke udgør en risiko for andre. Hækken, der skal bestå af ligusterplanter, skal hvert år klippes senest den 15. august 
med en maks. højde på 1,80 m. Hækkene omkring havelodden skal holdes fri for ukrudt, og haveveje stødende op til 
haven skal renholdes ud til vejens midte. Manglende klipning, vedligeholdelse og renholdelse påtales af bestyrelsen, der 
herefter kan foranledige renholdelse/klipning på lejers regning. 
 
7. Motordrevne redskaber og maskiner må ikke bruges i weekenden fra lørdag kl. 16.00 samt alle helligdage i perioden, 
hvor beboelse er tilladt, medmindre berørte naboer accepterer dette. 
 
8. Beboelse er hvert år tilladt i perioden fra 1. april til 1. november. 
 
9. Afbrænding følger Skanderborg Kommunes brandregler. 
 

10. Medlemmerne er forpligtet til at sikre at deres husstand og gæster ikke er til væsentlig gene og ulempe for foreningen 

og dens medlemmer 

11. Haver må fremlejes i en sammenhængende periode på maksimalt 14 dage pr. sæson. 

12. Campingvogne og camp-let må ikke forefindes i haverne eller på haveforeningens område. Kortvarig dispensation 

kan søges ved bestyrelsen. Det er tilladt for medlemmerne at parkere deres bil i haven.  

 

13. Nedgravede vandledninger, standere og forgreninger til og med en overjordisk stop-/tappehane i hver have er 

haveforeningens ejendom og ansvar. Øvrige fordelingsnet skal udgå fra denne hane, men på lejers initiativ og ansvar. 

 

14. Ingen frugt- eller prydtræer må overstige en højde på 6 meter, medmindre berørte naboer accepterer dette. Træer 

over 6 m skal beskæres før salg. 

 

15. Informationstavlen ved flagstangen indeholder meddelelser fra bestyrelsen og havekredsen. Tavlen ved klubhuset er 

åben for alle med meddelelser vedrørende køb/salg/bytte etc.”. Informationer kan også findes på www.ryhaven.dk. 

16. Forslag eller klager der ønskes behandlet af bestyrelsen, indleveres skriftligt til denne. 
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