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Hegnsreglement 

Afdeling Ølsted 
 

 

Da afdelingen er omfattet af lokalplanen, må der kun opsættes levende hegn i form af hæk. 

Det er tilladt at udskifte bræddehegn med levende hegn. I Kildemoseparken skal hækken 

være af bøg eller hvidtjørn, i Bavnager skal der være bøgehæk og i De Hvide Huse skal 

hækken være af liguster.  I Solsikkeparken skal der blot være levende hegn. 

 

Det påhviler lejren selv at holde hegnet ved enten klipning eller maling, samt lugning langs 

levende og faste hegn. Misligholdelse af ovennævnte kan påtales og eventuelt udbedres på 

lejers regning. Højde på hække max 1,80 m. 

 

Det er tilladt at sætte hegn omkring terrasser på 2 sider på max 1,50 m. Følgende typer 

bræddehegn og farver er godkendt til opsætning: flethegn, bræddehegn og kalmarhegn, i 

farverne natur, -grøn, -sort, -hvid eller grå. 

 

Uanset om der er tale om fraflytning eller ej, forbeholder boligselskabet sig ret til at kræve 

misligholdte hegn og hække retableret. 

 

Boligselskabet forbeholder sig ret til at kræve misligholdte og ikke godkendte hegn nedtaget 

af lejer, ellers vil boligselskabet sørge for at nedtage og bortskaffe hegnet på lejers regning. 

Ligeledes forbeholder boligselskabet sig ret til at påtale manglende vedligeholdelse af 

levende hegn. Misligholdelse af vil blive krævet udbedret af lejer, ellers vil boligselskabet 

sørge for udbedring på lejers regning. 

 

I Solsikkeparken ud for numrene 1-17, med haver mod Byvej, skal der være levende hegn. 

 

Det påhviler lejeren at klippe sine hække 2 gange årligt, første gang senest 1/7 og anden 

gang senest 1/10, i Bavnager skal hækken klippes 1 gang årligt, senest 1/10 og andre regler 

gælder for De Hvide Huse, se ”Tillæg til husorden for havebofællesskabet”.  

 

Boligselskabet klipper den udvendig side af hækken i Bavnager samt ud mod boldbanen 

bag De Hvide Huse. 

 

Hvide forhavehegn i Kildemoseparken må gerne nedtages hvis det sker efter gældende 

regler, vedtaget ved afdelingsmødet september 2016: 
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• Hegn må kun nedtages hvis alle i ejendommen er enige om at gøre dette, (ønsker en 

beboer i nr. 42 at nedtage sit hegn, skal dette også ske i nr. 38, 40 og 44. Ønsker en beboer 

at beholde sit hegn skal alle hegn blive stående) 

• Beboere må selv stå for at nedtage og bortskaffe de nedtagne hegn. Boligselskabet yder 

ikke økonomisk eller fysisk hjælp til nedtagning af hegn. Hegnene må ikke oplagres i 

haven efter nedtagning, de skal straks bortskaffes. 

• Beboerne må selv sørge for at postkassen genmonteres ifølge gældende regler i lov om 

postkasser af 1 januar 2012. 

• Det påhviler beboerne selv at holde hegn rene og pæne samt at male disse hver 4 år. 

Maling udleveres ved at kontakte servicecenteret og lave aftale om dette. Rådne brædder 

og stolper vil blive udskiftet ved henvendelse til servicecenteret. 

 

 

 

Godkendt på afdelingsmødet den 21. september 2022 


