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1.1 Kolonihaverne og de derpå værende huse skal holdes i 
ordentlig og sømmelig stand. Alle havelodder skal være 
forsynet med nr., der tydeligt ses fra vejen. Ethvert medlem 
opfordres til at tegne en ansvarsforsikring for sin have. 

 
1.2 Helårsbeboelse er strengt forbudt. Beboelse må kun finde 

sted fra sidste lørdag i marts til sidste søndag i oktober. 

Fra sidste søndag i oktober til sidste lørdag i marts er 

det ikke tilladt at opholde sig i haven fra kl. 21.00 til kl. 

07.00 Ved overtrædelse heraf, vil medlemmet modtage 
skriftligt påbud fra bestyrelsen om at der fraflyttes 
omgående. Hvis der herefter fortsat finder beboelse sted, 
vil det medføre øjeblikkelig opsigelse af lejemålet. Det er 
ikke tilladt at være tilmeldt folkeregistret på sin 
haveadresse. 

 

1.3 Affald må kun placeres på dertil indrettede steder. Der må 

ikke kommes mere i husholdnings eller papir 

containerne end lågerne kan lukkes. 
 
1.4 Havens anlæg skal være således, at lys og luft har bedst 

mulig adgang. Hække og træer må ikke fjernes ved 
fraflytning. Der må i haverne ikke plantes enebær, troldpil,   
guldregn, røn, hyld, cypresser og skovtræer, som bl.a: gran, 
fyr, birk, ahorn, ask og eg.  

 
1.4a    

Der skal være luget 25 cm fra hækrod og ind i egen have, 
så hækken får de bedste grovilkår og ukrudt ikke spreder 
sig til naboers haver 

 
1.4b    

Træer skal minimum plantes 1 meter fra hæk 
 
1.5 Klipning og vedligeholdelse af hække påhviler den enkelte 

havelejer. Hvert efterår (senest 1.september.), kan der 
hos formanden bestilles nye hækplanter. Hækken klippes 



mindst 2 gange årligt, første gang inden d. 24. juni, 

anden gang inden d.1 Oktober. Ingen hække må være 

højere end max.160 cm målt fra hækroden, det står enhver 
havelejer frit, for egen regning, at udskifte gamle 
tjørnehække med liguster. 

 
1.5a 

Der er givet dispensation fra kommunen til at hækken mod 
bagvejen må være 180 cm målt fra hækrod, for at 
begrænse støv fra bagvejen. 

 
1.5b 

Hækbredden målt fra hækrod må maks være 30 cm på 
hver side. 

 
 

1.6 Husdyrhold er tilladt i haverne (hund, kat, burfugle og 
kanin), såfremt disse ikke er til gene for øvrige lejere. Det er 
ikke tilladt at etablere bistader i haveforeningen.  
Hunde skal føres i snor uden for haven. Alle former for 
kamp/dræberhunde samt krydsninger heraf er på intet 
tidspunkt tilladt hverken i haver eller på foreningens 
område, det være sig som ejer, gæster eller pasning af 

disse hundetyper. Det vil medføre opsigelse af lejemålet, 

såfremt dette ikke overholdes.  
 

1.7 Al afbrænding i kolonihaverne er forbudt, i henhold til 
den nye affaldsbekendtgørelses. 

 
1.7a 

Det er tilladt at bruge bålfad med rent og tørt træ, hvis det 
ikke er til gene for andre. 

 
1.8 Brug af el-samt motordrevne haveværktøjer bør begrænses 

mest muligt i weekender. Hækklipning og græsslåning med 

ovennævnte redskaber skal være afsluttet senest kl.14.00 

lørdag og søndag.  Hvis man er i en byggefase er det 



tilladt at bruge, det til byggeriet nødvendige el-værktøj. 

Al brug af el-samt motordrevne værktøjer skal være 

afsluttet senest kl.21.00 

 

BEBYGGELSE. 
 
2.1  Intet nybyggeri, ombygning eller tilbygning må påbegyndes 

uden tilladelse fra Århus kredsen. Information indhentes 
hos formanden. Alt byggeri skal overholde de af Århus 
kredsen fastsatte regler. 

 
2.2  Ved nyt fundament skal dybde og konstruktion godkendes 

af en fra vurderingsudvalget og en fra bestyrelsen, inden 
byggeriet kan fortsætte.  

 
2.3  Terrasser, plankeværk, pergolaer skal minimum være 1 

meter fra hækrod. 
 

2.4  Kompostbeholdere skal være placeret minimum 50 cm fra 
hækrod. 

 

TRAFIK I FORENINGEN. 
 

3.1 Parkering i havegangene er ikke tilladt, heller ikke 

henstilling af cykler og knallerter. De af foreningen udlagte 
parkeringspladser skal benyttes. Hastigheden for motor -
køretøjer og cykler må ikke overstige 15 km/t. De af 
bestyrelsen opstillede færdselstavler, det være sig 
midlertidige eller permanente, skal til enhver tid 
respekteres. 

3.2 Det er ikke tilladt at køre grønt og blandet affald i egen 
bil/trailer ned til fællescontainerne. 

 
 
 



4.1  Der skal til enhver tid opretholdes ro og orden i kolonien. 
Den enkelte havelejer er til enhver tid ansvarlig for sine 
gæsters gøren og laden. 

 
4.2  Der må ikke drives erhvervsmæssig handel fra haverne. 

Handel med og dyrkning af narkotiske stoffer medfører 
øjeblikkelig opsigelse. 

 
4.3  Campingvogne og trailere må ikke opstaldes på 

foreningens område. Uindregistredebiler må ikke 
efterlades. Autoreparation må ikke finde sted på 
foreningens område. 

 
4.4  Der er i foreningen adgang til el-forsyning via NRGI. Enhver 

tilslutning i kabelskabe skal foretages af Nrgi. Alle el- 
installationer skal være udført af NRGI, eller anden aut. el - 
installatør i overensstemmelse med gældende 
stærkstrømsbekendtgørelse. 
 

4.4a 
Alt vand og rør fra og med vanduret er lejerens ansvar at 
vedligeholde og efterse. 

 
4.5 

Der påhviler ethvert medlem af H/F Oldjorden et gebyr på 
kr 300,00 
Ved ikke at meddele adresseændring (Til formanden) 
Ved ikke at indbetale haveleje til tiden 
Ved ikke at indberette vandaflæsning rettidig 
Ved gentagne henvendelse om manglende vedligeholdelse 
af haven. 
 
 

Disse lokale ordensregler er tilpasset de til enhver tid gældende 
vedtægter for H/F Oldjorden, som er vedtaget på 

Århuskredsens generalforsamling d. 24. februar 1997. 
 



Venlig hilsen 
 

Bestyrelsen. 
 


