
Forslag 1
§1-3. Alle medlemmer har pligt til at holde sig informeret via OF Møllehøjs hjemmeside, OF-Fritids hjemmeside, lokalbladet Møllehøj 
Information og Hovedbladet som udgives af Hovedforeningen.

Forslag 2
§2-9. Ved byggeri/renovering skal alt byggeaffald være fjernet senest 14 dage efter afslutning af byggeri, medmindre Høje-Taastrups kommune 
har foreskrevet andet.

Forslag 3

§3-7. Der må ikke opsættes erhvervsskilte eller virksomhedsreklame på foreningens fællesområder, veje og stier uden forudgående skriftlig 
tilladelse fra lokalbestyrelsen. Virksomheder kan annoncere i lokalbladet  på OF Møllehøjs hjemmeside efter aftale med lokalredaktøren eller den 
ansvarshavende redaktør. OF Møllehøjs bestyrelse. Havelodder som ønsker at sælge, kan opsætte ”Til salg”-skilte max 2 meter nærmeste stikvej i 
til p-pladsen fra den sælgende havelods afgrænsning.

Forslag 4
§6-1. Afhentning af affald: Inden for sæsonen 1. april – 30. september er der 1 gang ugentlig udlevering og afhentning af skraldeposer ved hver 
havelod. I uge 1, 9 og 43 uden for sæsonen vil der også blive afhentet affald.

Forsalg 5 §6-2-a Affaldsstativet placeres tæt på indgangen til havelodden, dvs. max 0,5  2 meter fra indgangen
Forslag 6 §6-2-d. Posen må max. veje 20 15 kg og må kun indeholde husholdningsaffald.

Forslag 7
§6-3. Haveaffald kan lægges på de opsatte grenpladser. Disse er udelukkende til komposterbart affald. Grene og stammer må max være 1,5 m 
lange og 15 cm i diameter. Personer med bil og trailer opfordres til så vidt muligt til at anvende genbrugsstationen frem for de opsatte grenpladser.

Forslag8
§6-5. Bygge- og andet affald som ikke er beskrevet i nærværende ordensregler skal afleveres på genbrugsstation og må f.eks. ikke henlægges på 
grenpladserne eller andre steder på OF Møllehøjs område.

Forslag 9

§7-1. Alle hunde og katte skal registres hos bestyrelsen i Foreningshuset. Disse skal være fremsendt senest 5 dage efter anskaffelse til området. 
Den enkelte hund eller kat skal registreres med vellignende foto, forsikringspapir og registreringsattest fra hhv. Dansk Hunderegister og Dansk 
katteregister.

Forslag 10
§8-1. O.F. Møllehøj ønsker, at bevare den danske natur og dens variation. Derfor bør havelodderne fjerne Naturstyrelsens sortlistede arter fra 
deres havelod. Dette gælder planter, pattedyr og bløddyr. Se mere hos Naturstyrelsen eller rekvirer listen hos lokalbestyrelsen.

Forslag 11 §9-11-c. Posen må max. veje 20 15 kg
Forslag 12 §9-15. Der må ikke parkeres langs med Laden eller på p-plads ved Laden. Der må parkeres langs volden ud mod Kallerupvej.
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