
Husorden og udlejning af fælleshuse i NF-Sundvænget  

I vores nyttehave har vi 3 fælleshuse. 

Fælleshus B – det største og nyeste, placeret på venstre side i haven mod vandet 

Fælleshus E – Det næst nyeste, placeret nederst på højre side i haven mod vandet 

Fælleshus F – Noahs Ark. Placeret i midten på højre side i haven mod vandet. 

Vore fælleshuse er placeret centralt i haven og derfor skal alle, når de benytter fælleshusene 

være opmærksomme på, at der skal tages hensyn til havens øvrige medlemmer, og der må 

ikke være unødig støj. Cykler, stole, borde skal placeres, så havens øvrige medlemmer 

uhindret kan passere huset. Ved arrangementer ved fælleshus B kan cykelparkeringen bag 

huset benyttes 

Børn og gæster skal gøres opmærksomme på, at man kun må gå på stierne, og det er forbudt, 

at tage afgrøder eller blomster fra andres havelodder. 

 

Fælleshus E og F (Noahs Ark) 

Benyttes af medlemmerne, når man gerne vil være sammen med andre medlemmer, eller når 

man i regnvejr  vil sidde indendørs med nogle få gæster. 

Det er gratis at benytte disse 2 fælleshuse, men der skal være adgang for alle medlemmer og 

man kan ikke blokere, at andre medlemmer benytter huset. 

Husene rengøres ved starten af sæsonen, og medlemmerne er forpligtet til at holde husene 

rydelige og rene. Der skal ryddes op/rengøres efter brug.  

 

Fælleshus B 

Benyttes af foreningens medlemmer ved fælles arrangementer eller til private formål 

Til private formål gælder nedenstående regler: 

1. Lejeprisen er kr. 500 pr. arrangement 

2. Fælleshuset kan kun lejes af medlemmer, og medlemmet skal være til stede under 

hele arrangementet.  



3. Private medlemmer lejer fælleshuset ved at skrive navn og husnummer på kalenderen 

i fælleshuset og indbetale 500 kr. pr. døgn på foreningens konto i Arbejdernes 

Landsbank: Reg.nr 5321 Kontonummer 0249327 

4. Lejeperioden er pr. lejemål et døgn fra kl. 10.00 til kl. 10.00  

5. Der skal passes på al inventar og service, og hvis noget går i stykker, skal det erstattes. 

6. Der må først spilles høj musik efter kl. 20. Dog må man gerne synge en eller flere 

fællessange. 

7. Fælleshuset skal efterlades opryddet og rengjort inden kl. 10 næste dag. 

8. Havens øvrige medlemmer, kan efter aftale, benytte terrassen, koge vand, oplade 

telefon eller lign.  

9. Toiletter, Boulesbane og andre af Sundvængets faciliteter skal efterlades opryddet, 

rengjort og i samme stand, som de blev fundet. 

 

Vedtaget på foreningens generalforsamling 

d. 9. marts 2020 

 


