
 
Afdeling 7  Mågevej, Lærkevej og Søvej  

Supplerende regler til Nordborg Andelsboligforenings ordensreglement 
 

1) Husdyrhold: Der henvises ydermere til de enkelte afdelingers reglement for husdyrhold, 

såfremt de har yderlige punkter end nævnt her.  

Overordnet  må husdyr ikke være til gene for de øvrige beboere.  

Husdyr skal holdes inde på egen matrikel.  

Man har pligt til at fjerne efterladenskaber fra sit/sine husdyr, hvad enten det er  i egen have 

eller i området. Ødelægger et husdyr noget i afdelingen er ejeren erstatningsansvarlig. 

Holdes der gnavere i bur udendørs, skal dette gøres på en måde så skadedyr ikke kan 

komme til foderet. 

Foreningen kan kræve husdyrene fjernet hvis reglerne ikke bliver overholdt. 

Hold af fjerkræ ikke tilladt pga. tiltrækning af skadedyr. 

a) Hunderacer fra forbudslisten er ikke tilladt i afdelingen. 

b) Max 1 husdyr pr. lejemål 

c) Katte skal være indekatte, de må ikke færdes frit i afdelingen! 

d) Husdyret skal have halsbånd med navn, adresse og telefon nr. til ejeren. 

e) Husdyret skal registreres, blanket afleveres til afdelingsformanden. 

2) Haver: Der henvises til de enkelte afdelingers reglement for havehold, såfremt de afviger 

fra dette punkt. 

Haven skal holdes i pæn og ryddelig stand. Hækkene klippes 2 gange årligt (1. gang til Sct. 

Hans den 23. juni og 2. gang inden 1.oktober). Hækkene skal holdes rene og fri for affald. 

Hvis dette ikke overholdes, er det misligholdelse af lejekontrakten, hvilket kan medføre 

ophævelse af lejemål. 

Der må ikke forefindes skrot (gamle motorkøretøjer, møbler, cykler og lig.) på grunden i 

længere tid end hvad der vil anses som rimeligt.  

Fodring af havens fugle og lignende skal gøres på en måde, så det ikke tiltrækker skadedyr 

såsom f.eks. rotter. 

Praktisk information vedr. haven: Afdelingsbestyrelsen har mulighed for at give tilladelse 

til opsætning af hegn hele vejen rundt i haven i en afstand af 50 cm. fra hæk og max. højde 

180 cm. 

3) Haveaffald: Beboerne skal selv sørge for at få fjernet haveaffald. I Juni og i oktober stiller 

afdelingen dog sædvanligvis en havecontainer til rådighed. 

4) Bål: Det er vedtaget på afdelingsmøde at det ikke er tilladt med bål i afdelingen. 

I øvrigt henviser vi til at man også læser afdelings råderetsregler 

BESTYRELSEN 


