
 

Havereglement 
Afdeling 29 Vesterhåb 2 - 18 

Haven 
Det påhviler den enkelte beboer at vedligeholde både for- og baghave. Ved vedligeholdelse 

forstås, at haven skal holdes på et niveau, så både du og din nabo kan holde ud til at nyde 

udsigten. Græsplænerne skal holdes velklippede. Hækkene skal holdes rene for græs, ukrudt og 

lignende. Græskanterne skal afstikkes mindst en gang om året. Ukrudtsbekæmpelse ved hjælp af 

kemikalier bør undgås. 

Der må ikke plantes træer, der ved højde og bredde kan genere naboerne. 

Udgåede hækplanter skal erstattes med tilsvarende arter for afdelingens regning i samråd med 

"grøn medarbejder".  

Bøgehækken skal klippes 1-2 gange årligt. Første gang omkring midsommer. Anden gang efter 

behov. Bøgehækken må maksimal være 180 cm høj, og have en tykkelse på maksimal 50 cm.  

Ønsker beboer havelåge i baghaven, skal denne udfores håndværksmæssigt korrekt. Havelågens 

højde må maksimal være svarende til hækkens højde. Vedligeholdelse af havelage i baghaven 

skal foretages af beboer. Udgifter til havelåge afholdes af beboer.  

Fællesarealer vedligeholdes af boligforeningens centralfunktion. Det er ikke tilladt at foretage 

udplantninger i disse arealer, da bebyggelsen skal fremtræde som planlagt af landskabsarkitekt, 

boligforening og afdelingsbestyrelse.  

Plankeværker/læhegn  

Det er tilladt at opsætte plankeværker/læhegn, som skal udføres i gedigne materialer. Ved 

farvevalg bør der tages hensyn til bygningernes farver. Maksimal højde 180 cm. Plankeværker 

eller læhegn, må ikke opsættes således, at hækkens vækstbetingelser hæmmes. Ansøgning om 

tilladelse indgives til Domi Administration, der afgør om den planlagte udførelse af plankeværket er 

indenfor nærværende regelsæt. 

Havepavillon/drivhus  
Det er ikke tilladt at opsætte havepavillon, drivhus eller lign. Det er kun tilladt at opsætte plastik 
pavilloner i en begrænset periode på maksimal 2 dage. Opsættes en midlertidig havepavillion, bør 
der tages hensyn til naboers udsyn og sikkerhed. 
 
Markiser, overdækket terrasser, udhæng 
Det er ikke tilladt at etablere markiser, overdækket permanent terrasse eller udhæng over terrasse.  



 
 
Reglernes ikrafttræden 
Med virkning fra den 23. september 2013 erstatter dette ordensreglement tidligere gældende 
reglementer.  
 


