
ORDENSREGLEMENT for Sommerhusområdet ved 
Dyreborg 
 
1. Radio, ghettoblaster ect. må ikke anvendes i det fri uden for egen 
grund og i øvrigt aldrig på en sådan måde, at anvendelsen er til 
gene for naboer. 
2. Hunde, der medbringes til sommerhusområdet skal holdes i snor uden for 
egen grund, og efterladenskaber skal samles op og tages med hjem. 
Hundereglementet skal i øvrigt overholdes, så man ikke generer naboer og 
omkringboende med gøende hunde 
3. Unødvendig knallertkørsel og anden støjende adfærd er ikke tilladt. 
4. Brug af motorplæneklippere og andre støjende redskaber må kun 
finde sted på hverdage fra kl. 9 – 18, på søn- og helligdage fra kl. 9 – 12. 
Pause mellem kl. 12 – 14. Dog er torsdag uden pause !! 
Gælder fra 1. maj til 30.september. Reglen gælder også for firmaer, man lejer til 
at stå for græsslåning og andet larmende havearbejde, men ikke for bestilte 
håndværkere til om- og tilbygning. 
5. Maksimal hastighed på områdets veje er 20 km/timen 
6. Hver grundejer sørger for  jævnlig slåning af deres areal, så spredning af 
ukrudts frø ikke bliver til gene for øvrige parcel ejere. 
7. Henkastning af affald på fællesareal, strand og veje er forbudt. 
8. Teltslagning på fællesarealet er kun tilladt om dagen. 
9. Afbrænding af affald er ikke tilladt. Affald henvises til kommunens 
genbrugspladser. 
10. Undervandsdykkere, windsurfere og hurtiggående både skal iagttage de 
lovlige afstande fra land og de alm. sikkerhedsbestemmelser 
11.Bilparkering er ikke tilladt langs stranden, bilerne henvises til P-pladsen 
langs Noret. 
12.Ridning på området er ikke tilladt. 
13.Sejlads fra badebro forbudt 
14.Længere varende fortøjning ved bådebro forbudt. 
 
I øvrigt henstiller bestyrelsen, at følgende iagttages: 
Antenner og paraboler til radio og fjernsyn bør, anbringes, så det generer 
mindst muligt. At byplanvedtægtens bestemmelser om områdets bebyggelse og 
beplantning overholdes, hvorved påtale fra bestyrelsen undgås. 
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