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Ordensregler 
 

 
Vedr. Haverne. 

Beplantning må ikke overskride eget skel. Buske og træer må højst være 2 meter høje, 2 

meter fra skel - 4 meter høje, 4 meter fra skel. Denne regel træder i kraft, hvis de 

omkringliggende naboer til den pågældende have, ikke kan blive enige om beplantningens højde 

og hvis en eller flere af parterne indgiver en klage til bestyrelsen. 

 

Haven skal holdes fri for ukrudt og græsplæner skal slås regelmæssigt. 

 

Hækken skal klippes mindst 1 x årligt.  Det anbefales, at hækken klippes i sidste halvdel af 

juli. Hækken i sideskel må ikke overstige 1,80 m. 

 

Det er forbudt at fjerne skelafmærkning og lign. anbragt af bestyrelsen eller af en 

myndighedsperson.  

 

I henhold til gældende brandvedtægter for Brøndby Kommune er det ikke tilladt at 

afbrænde haveaffald, ej heller er det tilladt at lave bål på havelodden. 

 

Bebyggelsen. 

Bygninger og overdækninger på havelodden skal overholde de udstukne rammer i lokalplanen. 

 

Huset skal hvorvidt det er nyt eller et overflyttet, synes og godkendes af bestyrelsen. 

Øvrige bestemmelser for udseende af hus samt valg af byggemateriale skal overholdes i 

henhold til lokalplanen. 

 

Bygningerne skal altid fremstå i en ordentlig og præsentabel stand. 

 

Dobbelte havelåger må ikke forekomme. 

 

Ejers navn og hus nummer skal anbringes på havelåge eller postkasse. Postkassen skal 

anbringes således at man kan komme til postkassen uden at skulle ind på havelodden. Dette i 

henhold til den nye postlov fra januar 2011. 

 

Havelodden. 

Skal bebygges med nyt hus, eller forsynes med hus overflyttet fra tidligere forening.  

Et overflyttet hus skal senest 2 år efter overflytning synes af bestyrelsen og opfylde 

gældende lokalplan. 
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Rotunderne. 

Rotunderne skal holdes i pæn og ubeplantet stand af de medlemmer der bor i rotunderne. 

Vedligeholdes arbejdet i rotunderne fordeles ligeligt mellem rotundens beboere. 

Skrå p-pladserne på Venusstien vedligeholdes af nævnte haver: 41 – 42 – 102 – 103 – 104, 

disse ligestilles med rotunder. 

 

Vejene. 

Vejene i foreningen er fælles privat vej og vedligeholdelse af disse veje påhviler foreningens 

medlemmer. 

 

Af hensyn til børn, gående og cyklister henstilles det til motortrafikanter at holde 

hastigheden under 25 km i timen. Undgå unødvendig kørsel og motorstøj. 

 

Parkering må ikke forekomme på vejene, græsarealer og øvrige stier. Medlemmernes gæster 

henvises til parkeringspladsen ved fælleshuset. 

 

Fællesarealer. 

Fællesarealerne er udlagt til brug for medlemmerne og deres børn. Derfor forventes det, at 

medlemmet behandler områderne i denne ånd. Støjende adfærd på fællesarealer begrænses 

efter kl. 21.00. 

 

Det er ikke tilladt at anvende gift eller giftige sprøjtemidler til ukrudtsbekæmpelse på 

fællesarealerne. 

 

Det er ikke tilladt at henkaste have- og eller anden form for affald på afdelingens arealer 

(undtaget storskrald). 

 

Vanding. 

Hvis der udstedes vandingsforbud fra Brøndby Kommune omfatter dette vandingsforbud også 

afdeling 4.  

 

Grøntgård. 

Grøntgården er beregnet til lettere haveaffald. Grene over 10. cm i diameter, trærødder, 

græstørv samt jord må ikke afleveres i, ligesom aflæsning af haveaffald fra trailer ikke er 

tilladt. Der henvises generelt til brug af Brøndby Kommunes genbrugsplads.  

 

 

Affaldshåndtering. 

Køkkenaffald (og kun køkkenaffald) skal i de affaldscontainere som er opstillet langs 

afdelingens to stier. 

Der er ved fælleshuset opstillet containere til bortskaffelse af aviser, pap, glas, flasker og 

metal. 
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Foreningen er tilsluttet offentlig affaldshåndtering. 

 

Storskrald. 

Der indsamles storskrald 1 x månedlig i sæsonen – storskrald skal sættes på græsarealet ved 

rotundens udkørsel, tidligst aftenen før afhentning.  

Dato og ugedag for storskraldsafhentning kan læses i folderen fra Brøndby Kommune, omdelt 

til alle havelodder.   

 

Husdyrhold. 

Alt husdyrhold, fjerkræ indbefattet, er forbudt, bortset fra kæledyr så som hunde katte, 

fugle og lign.  

Hunde skal føres i snor og efterladenskaber efter samme skal fjernes (stort). 

 

Maskiner / Elektriske haveredskaber.   

Der må ikke i foreningen benyttes støjende maskiner i tidsrummet fra kl. 16.00 på lørdage, 

søndage samt helligdage, frem til kl. 10.00 dagen derpå, samt efter kl. 20.00 på hverdage i 

perioden den 1. april til den 31. oktober. 

 

Øvrigt 

Ifald et medlem får leveret materialer til eget brug, skal disse aflæsses og opbevares så 

disse materialer ikke er til gene for naboer og færdsel på stier, veje og rotunder. Materialet 

skal være fjernet ved solnedgang. 

 

Effektuering  

Bestyrelsen kan ifølge foreningens vedtægter påtale en overtrædelse af disse ordensregler 

og bestyrelsen skal sørge for at ordensreglerne efterkommes. 

 

• Vedtaget på generalforsamlingen 1999 

• Ændring vedtaget på generalforsamlingen 2009 

• Ændring vedtaget på generalforsamlingen 2011 

• Ændring vedtaget på generalforsamlingen den 2. juli 2015  

• Ændring vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 24. juni 2019  


