
Reglemient for tiaveforenlngen Rennevang i Hillered kommune.

Haverne kan alene lejes af medlemmer af havekolonien " Rannevang". Haveme og bebyggelseme
hei-pa ma ikke under nogen form anvendes til erhvervsformal. Havekoloniens bestyrelse bar pligt til
at f0re fortegnelse over haveforeningens medlemmer.

Haverne kan kun afstas gennem haveforeningen " Rjannevang". Ved ejersldfte ma ikke betales
vederlag for overdragelse af selve lejeretten eller for tracer, hegn, kultivering, drsening og g0dning
af jorden. For lystbuse (fritidshuse), drivhuse og skure kan betales et bel0b svarende til vserdien.
Bestyrelsen for bavekolonien " Ronnevang" kan forlange aftalen forelagt til godkendelse.

De lejede haver skal udnyttes til bavebrug og skal stedse boldes i velbehandlet stand. Lejerne skal
tilf0re jorden den foitiadne gedning. Muld ma ikke fjernes fra haveme. Der ma ikke uderves nogen
ait af virksomhed, som ved stov, r0g, lugt, st0j, rystelser eller pa anden made efter Hillemd byrads
slc0n er til ulempe for de omboende. Enhver form for dyrehold er forbudt.

Adgangsvej til haveforeningen " Ronnevang" er den private fellesvej fra R0nnevangsalle over
ejendommene matr. 1 ad og 1 af Trollesminde. Cyklister og gaende kan benytte B0llemosestien.
Veje og stier indenfor havekolonien ma ikke benyttes af biler, motorcykler og knallerter.
Parkering ma kun finde sted pa de anlagte parkeringspladser.
Renholdelse af parkeringspladser, fellesareal og gr0nne omrader pahviler havekolonien "
R0nnevang". Renholdelse af veje og stier pahviler de tilgrsensende havers lejere.
Pa fellesarealet kan opf0res bygning til havekoloniens egne formal efter bestyrelsens nasrmere
afg0relse.

Pa gr0nne omrader kan etableres legepladser til havekoloniens eget brug efter bestyrelsens naermere
afg0relse. Marketenderi krsver byradets tilladelse.

Pa haveloddeme ma kun opfores lystbuse (fiitidshuse) med tilh0rende ud huse og drivhuse.
Det bebyggede areal ma ildce overstige 12,5 % af haveloddens areal.
Ingen bygning ma opferes med mere end 4 meters h0jde til tagryg.
Enhver bygning skal overholde afstand til skel pa 2,5 meter. Ildsted ma ikke indrettes i bygninger.
Alle bygninger skal opf0res parallelt med eller vinkelret pa haveloddens skel.
Bygningemes fundamenter, etageadskillelse, v®g og tagkonstruktioner skal udf0res pa forsvarlig
made. Nai' der ikke udf0res stotteftmdament, skal foretages sikringsforanstaltninger mod indtrsengen
af rotter.

Hegn mod nabo og genbo skal veere levende hegn.
Raftehegn eller lign. Hegn ma kun anvendes som lashegn i umiddelbar forbindelse med
bebyggelsen. I bebyggelse ma kun indrettes kemikalietoilet..
Ved byggeri skal fortrinsvis anvendes nye materialer. Reflekterende materialer ma ildce anvendes
pa ydervaegge og tag.
10vrigt skal bebyggelsen hav sadan en ydre udformning og fremtrasden, at der i forbindelse med
den 0vrige bebyggelse opnas en god helhedsvirkning.
F0r noget byggeri pabegyndes, skal tegninger, der viser bygningemes placering, st0rrelse, form og
indretning, forelasgges havekoloniens bestyrelse til godkendelse.
Husene ma kun benyttes til beboelse i tiden fra 1. april til 30 September, samt til weekend-ophold
og lign.. Husene ma ikke udlejes.



Hegn og haekke skal vedligeholdes og klippes efter bestyrelsens naermere bestemmelser. H0jden ma
iklce overstige 1,20 meter, bredden ikke 0,5 meter.
Fmgttraeer og andre tr$er ma ikke plantes skel naermere end 2,5 meter, buske ikke skel nasrmere
end 1,5 meter. Traeer og buske ma ikke vokse ind over naboskel.
Mod vej (sti) ma opssettes lager, der kan abnes ind mod haven. Lageme skal vasre af tiltagende
udseende og holdes vel ved lige samt forsynes med nummerskiit.

Lejeme med deres familier og gasster b0r i enhver henseende udvise S0mmelig og stilfasrdig adferd,
saledes at opholdet i havekolonien kan blive til glagde og hvile for alle.
Brug af skydevaben er forbudt.
Radio, tv og grammofon ma lain benyttes, hvor det ikke kan vasre til gene for andre.

Overtrasdelse af bestemmelserne i nasivaerende reglement giver bestyrelsen for havekolonien
"Rjannevang" ret til at opha;ve lejemalet om en have og eventuelt ved fogedens bistand at lade
lejeren udssette af det lejede.

Pataleret ifalge nsrvsrende reglement har bestyrelsen for havekolonien "Ronnevang" og Hillerad
byrad. Hiller0d byrad og medarbejdere ved kommunens telcniske foivaltning har til enhver tid
adgang til overalt i havekolonien at kontrollere, at lejekontralcten og reglementet overholdes.

Mindre dispensationer fra bestemmelserne i naervasrende reglement kan indr0mmes af bestyrelsen,
safremt karakteren af havekolonien, som reglementet tilsigter at skabe, ikke derved asndres.
Ved administrationen af de bef0jelser, der er overdraget bestyrelsen i henhold til naervasrende
reglement, kan bestyrelsen i tvivlstilfsslde indanke sagen for Hillerads byrad.

^Endanger i dette reglement kan til enhver tid gennemf0res af Hillerads byrad efter forhandling
med bestyrelsen.

HILLER0D BYRAD, den 29 august. 1973.


