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Ordensreglement for Horne Sommerland (rev. februar 2022) 

Generelt:  

- 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. Ordensreglementet 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:   

- Haveaffald må ikke aflæsses på bålpladsen.  

- Grene og kvas må ikke bruges til skelmarkering og skal fjernes af hensyn til brandfaren.  

- Haveaffald må ikke afbrændes iflg. gældende regler for Faaborg-Midtfyn Kommune.  

Se link: Afbrænding af affald (fmk.dk)  

- Brug af åben ild (f.eks. grill, bål og ukrudtsbrænder) skal ske med brandfare for øje. Se evt. mere på 

Beredskab Fyn via Grill, bål og ukrudtsbrænder - med omtanke (brs.dk) 

Grenaffald:  

- Afskæring af grene samt henkastning af affald på fællesarealer, veje og stier er ikke tilladt.  

Biler og trafik:  

- Støjende adfærd er ikke tilladt.  

- Parkering på veje og rabatter bør undgås af hensyn til udrykningskøretøjer.  

- Gæster henvises til at parkere i den grønne rabat langs Lyøvej.  

- Maksimal hastighed på vejene er 30 km/t.  

-  

Støj:  

- Musikkilder 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 naboer.  

- Brug af plæneklippere samt elværktøj, der benyttes i det fri, må kun benyttes i følgende tidsrum:  

o Mandag - lørdag: kl. 08.00 – 20.00 

o Søn- og helligdage: kl. 09.00 – 12.00  

- Motorsave og lignende dog kun i følgende tidsrum:  

o Mandag - lørdag: kl. 08.00 – 14.00 

o Søn- og helligdage: kl. 09.00 – 12.00  

 Undtaget i perioden fra Skt. Hans 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.  

Skydevåben:  

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

telefonnummer skal være let tilgængeligt på både og bådtrailere.  

- Det forventes at bådejer sørger for vedligeholdelse / græsslåning på det område hvor egen båd 

ligger.  

Bådbedding:  

- Efter optagning og isætning af både på det vestlige fællesareal parkeres biler uden for fællesarealet 

(f.eks. på parkeringen langs Lyøvej).  

Fællesarealer:  

- Bom eller låge til fællesarealerne skal altid aflåses efter brug / passage.  

- Bilkørsel forbudt, undtaget er kørsel med både.  

- Camping er ikke tilladt. Teltslagning er tilladt om dagen.  

Bade og bådebroer:  

- Badebroer er kun til badebrug.  

- Bådebro for enden af Lyøvej er fortrinsvis til både.  

Udlejning af sommerhus:  

- Enhver sommerhusejer er ansvarlig for, at ovennævnte paragraffer overholdes, ligesom udlejer har 

pligt til at orientere lånere / lejere om ovennævnte forhold.  

 

I øvrigt henstilles der til, at lokalplanens bestemmelser overholdes.  

Og sidst men ikke mindst ønsker vi alle et dejligt ophold i Horne Sommerland.  

 

 


