
 
 
 
 
 
 
ORDENSREGLEMENT
 
 
Ordensreglementet er hovedsageligt en afskrift af den på parcellerne tinglyste deklaration, med enkelte 
tilføjelser. 
 
1. Der skal drages omsorg for, at evt. husdyr ikke er til gene for de øvrige beboere. 
 
2. Knallertkørsel, udover til- og frakørsel, er ikke tilladt. 
 
3. Vej og fortov ved hver enkelt parcel skal altid fremtræde rengjorte og farbare. Jvf. i øvrigt 

bestemmelserne i Politivedtægten for Roskilde Politikreds. 
 
4. Hegn mod vej og skel må ikke hindre oversigten og udsynet, og der bør tilstræbes et tiltalende 

helhedsindtryk. I øvrigt skal hegnsloven overholdes. 
 
5, Den ikke bebyggede del af parcellerne skal, bortset fra evt. gårdsplads, indkørsel og parkerings plads 

eller lignende, anlægges og vedligeholdes som have. 
 
6. Parcellerne må ikke anvendes til handel, værksteder eller industri, og der må ikke foretages noget 

som ved røg, støj, ilde lugt, ilde udseende eller anden måde kan være til gene for omboende. Der må 
fra parcellerne kun udføres sådanne erhverv, som almindeligt drives fra boligkvarter. 
Grundejerforeningen samt kommunalbestyrelsen skal i hvert enkelt tilfælde meddele tilladelse hertil. 

 
7. Med hensyn til oversigtsarealer og hegnspligt for de enkelte parceller henvises til den tinglyste de-

klaration. 
 
6. Der må på parcellerne ikke forefindes beplantning, der ved skygge eller grådighed kan være til gene 

for naboerne. 
 
9. På hver parcel skal i forbindelse med overkørsel anlægges 1 parkeringsplads udover evt. garage 

(carport). Etableres ikke garage, skal der udlægges parkeringsplads for mindst 2 biler. Der må på 
vejene (vendepladser) ikke foretages langtidsparkering af last-, vare-, camping- og personvogne etc. 
Specielt henstilles, at parcelejerne i størst muligt omfang anvender de 2 krævede parkeringspladser. 

 
10. Foreningen foranlediger aftale om afhentning af storskrald. Så længe foreningen eller Lejre kommu-

ne opretholder denne ordning, er medlemmerne pligtige til at anvende ordningen og således afstå fra 
afbrænding af haveaffald m.v. 
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