Grundejerforeningen Pilevangen
Ordensregler samt råd og vink
Fartbegrænsning og færdsel:
Respekter de opsatte skilte og kør hensynsfuldt – max 20 km/t.
Færdsel over engen ad Pilevangsvej bør kun ske med ét køretøj på vejen ad gangen, da
rabatten ikke er bæredygtig.
Vær opmærksom på gener, især i tørre perioder, hvor vejstøv hvirvles op ved for hurtig kørsel.
Unødig støj:
Vær hensynsfuld ved brug af radioer og lignende.
Græsslåning med motorklipper, samt brug af andre støjende redskaber, må ikke foregå i
tidsrummet fra kl.12.00 til kl.14.00, og ikke efter kl.18.00.
Badning:
Selvom stranden er forholdsvis sikker, er badning altid forbundet med en vis risiko.
Udadgående strøm som følge af sydlig vind vil altid indebære en risiko.
Bad aldrig alene og altid med omtanke – ikke mindst når der medbringes badebolde og lign.
Badning (og andre aktiviteter) fra broen, foregår på eget ansvar.
Sejlads & fiskeri:
Af hensyn til badende må sejlads – specielt med motor – foregå med forsigtighed. Ved høj
hastighed bør dette foregå langt udenfor de badendes område.
Gener ikke fiskere eller deres fiskeredskaber og tag hensyn til afmærkninger. Ligeledes
henstilles at fiskere opstiller og markerer deres redskaber i henhold til gældende regler.
Joller og både i vandet og på stranden er ikke legetøj, og man bør vise respekt for andres
ejendom og undlade at benytte disse fartøjer som legeplads.
Sct. Hans bål:
Der må kun henlægges materiale i tidsrummet fra den 1. juni til Sct. Hans.
Til afbrænding på det fælles Sct. Hans bål kan der henlægges afsavede træer og grene.
Bidragydere til bålet skal efter afbrændingen sørge for behørig oprydning.
I øvrigt henvises til kommunens affaldsdepot på Margårdsvej 47.
Hunde:
Det henstilles at hundes efterladenskaber opsamles af ejeren. Dette gælder overalt inden for
koloniens område.
Generelt:
Henkastning af affald, glas, papir m.v. på stranden eller i kolonien er selvfølgelig ikke tilladt,
ligesom oprydning efter anvendelse af bålpladsen i ”Gryden” skal ske i rimelig tid herefter.
Campingvogne og lign. bør i givet fald placeres så de ikke generer andre beboere.
Det påhviler udlejere af sommerhuse at tilsikre at deres lejere er bekendtgjort med
nærværende regler.
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