
 

 

Ordensreglement for  

Haveforeningen Solvangen 
 

§1.  Helårsbeboelse er ikke tilladt. Beboelse må kun finde sted fra sidste lørdag i marts til sidste 

søndag i oktober.  I perioden fra sidste søndag i oktober til sidste lørdag i marts er det ikke tilladt 

at opholde sig i haveparcellerne i tidsrummet fra kl. 21.00 til kl. 07.00. Overtrædelse kan være 

opsigelsesgrund. Kredsen er ansvarlig for overholdelse af bestemmelsen.   

§2.  Havehuset og tilhørende skur/drivhus skal være forsvarligt vedligeholdt.   

§3.  Hækkene må ikke overstige 1.60 m og skal klippes to gange årligt. Første gang inden 15. juli og 

anden gang inden 1. oktober. Haven holdes, så den ikke generer naboerne. Snak med dine naboer. 

Det løser de fleste uoverensstemmelser.   

§4.  Havelejeren har pligt til at renholde fælles vej/sti ud til midten.   

§5.  Køkkenaffald, der ikke er komposterbart eller brandbart, placeres i de grå containere på 

Fællesvejen og nederst på Kirkestien. Bestyrelsen opstiller flere gange årligt containere til grønt 

eller blandet affald.   

§6.  Afbrænding af affald er ikke tilladt.   

§7.  Enhver brug af plante‐ og insektgifte er forbudt.   

§8.  Stophaner v. standeren i haven skal være tydeligt afmærkede.   

§9.  Der må anlægges et havebassin på max. 10 m2 med en dybde på max. 40 cm.   

§10.  Fugle i bur, hunde og katte er velkomne. Men vis hensyn overfor naboerne. Det er ikke tilladt 

at holde høns eller andet fjerkræ.   

§11.  Biler, motorcykler, knallerter og cykler må ikke parkeres på havegangene. Af‐ og pålæsning er 

naturligvis tilladt. Der må ikke etableres P – plads i haven. Vis hensyn. Max. 20 km/t på 

havegangene. Uindregistrerede køretøjer må ikke henstilles på foreningens område.   

§12.  Erhvervsmæssig dyrkning, handel og lignende må ikke foregå fra haverne.   

§13.  Som udgangspunkt vurderes og sælges der ikke haver i vinterhalvåret. Kun i ekstraordinære 

tilfælde: dødsfald, skifteret mv. foretages vurdering og salg i denne periode.   

§14.  Haveleje betales via bankernes betalingsservice (PBS). I modsat fald tillægges 100 kroner pr. 

indbetaling.   

§15.  Glemmer du at lukke for vandet i din have, når HF Solvangen hvert år sidst i marts åbner for 

vand til haveforeningen, kan du blive pålagt en bøde på 1.000,‐ kroner, der tilføjes din 

førstkommende haveleje.   



 

 

§16.  Bestyrelsen kan bestille en gartner til at klippe hæk og luge foran en have, hvis et medlem 

ikke selv får det gjort. Regningen vil I så fald blive pålagt havelejen til betaling.  

§17. Terrænændringer på den lejede jord er ikke tilladt (vedtaget på generalforsamlingen 2019). 

§18.  Havelejeren har pligt til at have synligt havenummer på låge/hus (godkendes endeligt på 

generalforsamlingen 2020). 

 

Senest opdateret: 18.12.2019 

 


