
Ordensregler for Vojens Kolonihaveforening 
 

• El fra foreningens stikkontakter må kun bruges til el-værktøj, fx 
hækklipper, græsslåmaskine og boremaskine. Anden brug er ikke 
tilladt, fx el-varmer, tv, lys, kogeplader og el-kedel. 

• Vand fra foreningens haner må kun bruges til drikkevand og til 
havevanding. Vask af bil, scooter, cykel mv. er ikke tilladt. 

• Ved havevanding skal man være til stede i haven. 

• Alle haveejere er forpligtet til at bekæmpe muldvarpe og 
dræbersnegle efter bedste evne. 

• Alle haveejere er forpligtet til at vedligeholde grusvejen ud for deres 
egen have samt at slå græsset regelmæssigt. 

• Efter brug af toilettet er man forpligtet til at gøre rent efter sig selv 
og slukke lyset. 

• Hunde skal ALTID holdes i snor, og man er forpligtet til at fjerne 
efterladenskaber efter sin hund. 

• På søn- og helligdage må der ikke bruges maskiner (el eller benzin) 

mellem kl. 11.30 – 14.30. 

• Ens adfærd må ikke virke stødende, truende eller støjende over for 
andre. 

• Afbrænding er ikke tilladt i perioden 1.april til 1.oktober. 

• Der må kun afleveres haveaffald i mosen. Ved aflevering i mosen 
skal affaldet køres så langt ind som muligt.  

• Forlader man området som sidste mand, skal man sætte kæden over 
vejen. 

• Ved brug af materialepladsen er man forpligtet til at holde orden og 
ikke bare at henkaste sit materiale. 

• Opdager et medlem af haveforeningen noget, der ikke er som det 
burde være, er man forpligtet til enten selv at udbedre fejlen eller 
straks at kontakte bestyrelsen. 

• Enhver, der befinder sig på foreningens område skal rette sig efter 
enhver påtale fra bestyrelsen. 

• Dyrkning af planter til rusmidler som fx hamp vil medføre øjeblikke-
lig eksklusion af foreningen. 

• Spirituskørsel vil medføre øjeblikkelig eksklusion af foreningen. 

• Husk, at vi er her alle for at have det hyggeligt sammen og i vores 
haver. 

 
Med venlig hilsen, 
Bestyrelsen 


