
 

Havereglement 

Afdeling 12 Katrineholmsallé 11 - 75 
 
Ren- og vedligeholdelse 
 

1. De enkelte parceller er udlagt til benyttelse af den enkelte boligtager og skal ligesom arealerne på 
indgangssiderne vedligeholdes af boligtagerne. 
Boligtagerne må således udnytte arealet til bl.a. dyrkning af blomster og urter. 
Arealerne skal altid holdes i sømmelig stand ved renholdelse af grænse- og øvrige busketter, 
ligesom græsarealerne skal holdes velklippede. Græskanter skal afstikkes mindst 1 gang om året. 

  
2. Der må ikke, på boligtagerens havearealer, plantes træer, der ved højde og bredde kan genere 

naboerne. Der må således ikke plantes træer som f.eks.: Ask, ahorn, elm, poppel, bog, eg, pil, lind, 
valnød og lignende arter. 

  
3. Grænsehække af bøg holdes omhyggeligt klippede 1 – 2 gange årligt, dog senest i uge 32. 

Det grønne hold sørger for gødning af grænsehække i hele afdelingen. 
  

Bøgehækkene beskæres til max. 180 cm. i højde og i en passende bredde, dog må de ikke brede sig 
ud over stier, og de klippes i lige flugt. 

  
For at fremme hækkens vækstbetingelser skal den enkelte boligtager holde rent under hække, da 
græs er en væsentlig konkurrent til hækplanternes næringsoptagelse. 

  
  
Plankeværker 
  

4. Havearealer er for den enkelte bolig adskilt på indgangssiden med plankeværker vinkelret på huset, 
og disse må tilplantes med slyngroser. 
Det kan tillades boligtageren, efter forudgående ansøgning til boligforeningen, at opsætte 
yderligere plankeværker, når disse udføres nøjagtigt som de eksisterende og aldrig er over 180 cm i 
højde i skel mod nabo. 

  
Plankeværk omkring terrasse og hegn foran boligerne mod gangstier må højest være 120 cm.  
 
Flethegn kan kun godkendes omkring terrasser. 

  
Farverne skal altid svare til det eksisterende plankeværks farve (hvid eller natur farvet). 

  



Grønne trådhegn kan også godkendes, hvis de er opsat indenfor hækken og ikke højere end 50 cm 
over terræn. 
 
Plankeværk må opsættes mellem naboer, når naboerne kan blive enige herom. 

   
Den enkelte boligtager sørger for beskæring af beplantninger omkring plankeværker i forbindelse 
med malerarbejder. 

  
Eventuelle plankeværker mod stier og fællesarealer må kun tilplantes med Clementis eller 
Kaprifolie, og planterne skal til enhver tid holdes studsede, så de ikke generer trafikken på omtalte 
stier. 

 
Havelåge 

5. Det er tilladt at opsætte bred havelåge i forhaven. 
Havelågen skal være hvidmalet og være 2-delt og i størrelsen 110 cm bred og 180 cm høj. 
Udgiften til anskaffelse, etablering og vedligeholdelse forestås af lejeren.  
Der skal søges tilladelse til opsætning og ved fraflytning skal det eksisterende genetableres. 
 

  
Haver i øvrigt 
  

6. Ukrudtsbekæmpelse ved hjælp af kemikalier bør undgås. 
  

7. Der må etableres overdækkede terrasser i henhold til gældende tegninger. 
Tegninger kan udleveres af DOMI Bolig’s administration. Tegning og dimensioner skal følges og 
udførelsen skal være håndværksmæssigt korrekt. Ansøgningen skal indsendes til DOMI Bolig, som 
efter udførelsen foretager et syn og endelig godkendelse. 
Det er ikke tilladt at etablere udestuer i bebyggelsen. 

  
8.  Der henvises i øvrigt til foreningens ordensreglement. 

  
9. Ved fraflytning skal haverne tilpasses dette reglements bestemmelser.  

  
Godkendt på afdelingsmødet den 17. september 2014, rettet på afdelingsmødet den 2. september 2019. 


