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Tillæg til husordensregler for  

Havebofællesskabet 
Indledning 

I havebofællesskabet er der skærpede krav til vedligeholdelse af have, facader og udenoms arealer. 

Husordensreglerne, vedligeholdelsesreglement, hegnsreglement, lokalplan og lignende i de 

enkelte afdelinger er stadig gældende sammen med dette tillæg for afdeling Havebofællesskab. 

Haver 

Hvad er en vel vedligeholdt have? Haven skal holdes pæn og ryddelig, der må ikke opbevares 

bohave eller andet, der ikke har med almindelig havemøblering at gøre. Det vil sige; ingen 

papkasser, ølkasser, poser med affald, gamle cykler og knallerter m.m. Græsset skal slås jævnligt, 

også selvom du er på ferie. 

 

Hæk skal klippes 2 gange årligt, med cirka 4 måneders mellemrum. 

For Skovbakken: Første gang inden den 1. august og anden gang inden den 1. december.  

For Ølsted: Første gang inden den anden søndag i juli måned og anden gang inden den 1. december.  

 

Hækken må max. være 1,8 m høj. Hæk mod vej og sti udskiftes af boligselskabet. Hæk i afsnit A og 

B mellem haver udskiftes af beboerne selv. Hæk klippes udelukkende af lejeren selv på den 

indvendige side. Det er tilladt selv at klippe hækken på den udvendige side. I de hvide huse klipper 

lejer selv både indvendig og udvendig side. Ukrudt, græs m.m., der ikke er hæk, skal fjernes 

jævnligt. 

 

Der må ikke opsættes hegn i skel mod vej, sti og mellem haverne. Der må kun plantes ligusterhæk. 

Opsætning af hegn i egen have er tilladt mod naboen på terrassen max. højde 1,8 m, men det må 

ikke sættes for tæt på hækken (der skal være 1 meters mellemrum), dog må der sættes et lavt 

trådhegn helt op ad hækken. Afdelingens hegnsreglement og lokalplan er dog stadig gældende. 

 

Træer og buske skal beskæres inden de bliver for høje og brede. De må have en max. højde på 4-5 

meter. De må ikke være til gene for andre ved at skygge eller at der vokser grene ind over hække 

til naboer eller ud over vej og stier. Nye træer skal stå minimum 4 meter fra bebyggelse. 

 

Eksisterende træer, der står tæt på bebyggelse, skal klippes ned til en max højde på 3 meter og træet 

må ikke, i bredden, række ind over bebyggelse eller ud over vej. Gamle træer, der efter de nye regler 

står for tæt på bebyggelse, vil blive fjernet af boligselskabet i forbindelse med fraflytning. 

 

Buske, der står tæt ved bebyggelse, må have en max højde på 2 meter og der skal holdes frit 1,5 

meter ind mod bebyggelsen. 

 

I Ølsted må træerne i baghaven mod boldbanen godt være højere. 
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Det er tilladt at fælde træer i egen have.  

 

Brug af el- og benzindrevne redskaber er i weekenderne kun tilladt: lørdag mellem 9:00 og 18:00 og 

søn- og helligdage mellem 10:00 og 14:00. 

Fortove 

I Ølsted skal man selv holde fortovet/rabatten fri for ukrudt. 

Facader 

Der må ikke stå noget op ad facaderne på husene. Hverken beplantning, jord, stensætning eller 

noget andet. Facaderne på de hvide huse i Ølsted skal afvaskes 1 gang årligt, senest i august måned.  

Markiser 

Kun gældende for afsnit A og de hvide huse. Markise må opsættes i udhæng. Boligselskabet skal 

ansøges (og tilladelse gives) inden opsætning. Farven skal være grålig. Markisen skal vedligeholdes 

og der skal retableres ved fraflytning, med mindre der udarbejdes en ejerskabserklæring hvor ny 

lejer overtager vedligeholdelsespligten. 

Hvis du får en henstilling 

Hvis man får en henstilling om at bringe haven til en vel vedligeholdt stand og man ikke 

efterkommer dette, så kan boligselskabet efter en skriftlig advarsel bringe forholdene i orden for 

lejerens regning, og/eller sagen vil blive sendt til beboerklagenævnet. 

Husdyr 

Der må holdes 2 husdyr, husdyr omfatter kun katte og hunde. Man skal have boligselskabets 

skriftlige godkendelse til at holde husdyr. Reglerne for husdyrhold skal overholdes. Skema samt 

regler for husdyrhold kan også hentes på boligselskabets hjemmeside www.ab2010.dk eller ved at 

henvendelse på servicecenteret. 

Haven – når du skal fraflytte 

Ved fraflytning skal haven afleveres pæn, ryddelig og vel vedligeholdt. Har man haft fiskebassin, 

nedgravet trampolin eller lignende, skal dette reetableres ved fraflytning. 

 

 

Godkendt på afdelingsmødet: 

Ølsted, den 16. september 2020 

Skovbakken, den 14. september 2021 

 

Revideret på afdelingsmødet: 

Ølsted, 21. september 2022 

http://www.ab2010.dk/

