Ordensregler for Horne Sommerland (rev. juli 2015)
Formålet med Ordensreglementet er at gøre opholdet i området så behageligt som muligt samt at bevare
områdets grønne udseende, og dette bør tages i betragtning, hvis der opstår tvivl om forståelsen.
Reglementet skal supplere, men på intet tidspunkt ændre de tinglyste servitutter, Byplanvedtægt for
sommerhusområdet ved Egsmarken, samt de til enhver tid gældende bestemmelser i kommunen, som
under alle omstændigheder nøje må overholdes.
Brandfare:





Brændbart haveaffald må kun aflæsses på den af foreningen anviste bålplads fra 1. juni til Skt.
Hans.
Grene og kvas må ikke bruges til skelmarkering og skal fjernes af hensyn til brandfaren
Haveaffald må ikke afbrændes iflg. gældende regler fra Faaborg-Midtfyn kommune
(se her Link: http://www.fmk.dk/borger/miljoe-energi-og-affald/affald/afbraending-af-affald/)
Brug af åben ild (grill, bål og ukrudtsbrænder) skal ske som beskrevet her
(Link: http://www.fmk.dk/borger/brand-og-beredskab/forebyggelse/grill-baal-og-ukrudtsbraender/)

Grenaffald:


Afskæring af grene samt henkastning af affald på fællesarealerne og veje er ikke tilladt.

Biler og trafik:





Unødvendig knallertkørsel og anden støjende adfærd er ikke tilladt
Parkering på de private veje og rabatter bør undgås af hensyn til udrykningskøretøjer.
Maksimal hastighed på de private veje er 30 km/t.
Parkering af uindregistrerede køretøjer er ikke tilladt.

Støj:



Radio, grammofon, musikanlæg m.v. må ikke anvendes i det fri. Indendørs musik må ikke have en
styrke (bl.a. ved åbentstående vinduer), der kan være til gene for naboerne.
Brug af plæneklippere samt elværktøj, der benyttes i det fri, må kun finde sted på hverdage fra kl.
8-20 og på søn- og helligdage fra kl. 9-12. Motorsave må ikke benyttes lørdag efter kl. 14 eller sønog helligdage i tiden Skt. Hans dag til 30. september.

Husdyr:
 Hunde og katte, der medbringes på Horne Sommerland, må ikke strejfe om.
Hunde skal føres i snor! Hundeføreren skal sørge for, at hundens efterladenskaber fjernes øjeblikkeligt.
Skydevåben:


Det er ikke tilladt at medbringe skyde- eller kastevåben på de private veje og fællesarealer.

Vejrabatter:


Det påhviler enhver grundejer at renholde vejen og slå græsrabatten ud for egen grund.

Både på strand- og fællesarealer:


Alle både og bådtrailere på stranden og fællesarealerne skal være identificerbare. Navn og adresse i
området eller navn og medlemsnr. skal være let tilgængeligt på bådene og bådtrailerne.

Bådebedding:


Efter optagning og isætning af både på det vestlige fællesareal parkeres biler uden for fællesarealet
(f.eks. skråparkering på Lyøvej).

Fællesarealer:



Bom eller låge til fællesarealer skal altid aflåses efter brug/passage.
Bilkørsel forbudt, undtaget er både- og haveaffaldskørsel.



Camping er ikke tilladt- teltslagning er tilladt om dagen

Bade- og bådebroer:



Badebroer er kun til badebrug
Bådebro (ved Fiskerhuset på Lyøvej) er fortrinsvis til både.

Udlejning af sommerhus:


Enhver sommerhusejer er ansvarlig for, at ovennævnte paragraffer overholdes, ligesom han/hun
har pligt til at orientere lånere/lejere om ovennævnte forhold.

I øvrigt henstiller bestyrelsen til, at byplanvedtægtens
bestemmelser overholdes - OG at man i enhver henseende bruger
sin sunde fornuft!

