
REGLER OG ADFÆRD 2018 – Haveforeningen Østervang 

 

Have/hus  

1. Adgang til haverne må kun finde sted fra en låge der åbner indad og må max være 

1 mtr. i bredden. Lågen skal være forsynet med nummer.  

2. Der må kun anvendes levende hegn af liguster og naver omkring og imellem de 

enkelte haver.  

3. Hæk højde er fastsat til 1,25 meter til vej/sti. Mellem haverne 1,65 meter. Afstand 

på 1,25 meter fra hæk gælder for flg.: Beplantning, kompost, flethegn, plankeværk 

og materialer af enhver art. Havelejer skal holde hække rene og fri for uønskede 

vækster, herunder også ukrudt. Ligeledes skal haven være vedligeholdt og ryddet. 

4. Havelejer skal foretage klipning af hæk 2 gange årligt. Første gang inden Sankt 

Hans og igen inden 1. oktober.  

5. Træers højde i haver må ikke overstige 4 meter.  

6. Dyrkning af euforiserende planter vil uden varsel medføre politianmeldelse.  

7. Der må vandes efter kommunens regler. Lige havenummer vander på lige datoer 

og ulige havenummer vander på ulige datoer i tidsrummet 18:00 – 22:00.  

8. Der må kun opføres kolonihavehus på højst 35 m², udhus på højst 10 m² samt 

drivhus på 10 m2 .  

9. Hus må ikke benyttes til varigt natophold i perioden 1. oktober – 1. april.  

10. Hus skal være brand og stormforsikret.  

11. Til køkkenaffald benyttes de opstillede containere ved Gammavej nr 09.  

12. Storskrald kører havelejer selv på Kavo genbrugsplads.  

13. Komposten ligger på Deltavej 26– Epsilonvej 13..  

14. Brug af åben ild  se beredskabsstyrelsens regler for Slagelse Kommune. Gl. 

Holbækvej 1 4200 Slagelse Kontoret ligger på Gammavej 10 Haveforeningen.  

15. Havelejers adfærd må ikke være til gene for naboerne.  

16. Haveleje betales inden betalingsdato – som hovedregel inden 1. marts.  



17. Inden køb og salg af have SKALder rettes henvendelse til bestyrelsen.  

Dyr  

1. Alle hunderacer der ifølge hundeloven er ulovlige er ligeledes forbudt i 

haveforeningen.  

2. Der må ikke holdes husdyr i haveforeningen. Hunde der medtages skal føres i snor 

og ejeren skal fjerne eventuelle efterladenskaber.  

Fællesarealer  

1. Det påhviler havelejer at holde gange og stier ud for haven med grus samt fri for 

ukrudt. Ligeledes skal havelejer holde de beplantede bælter ud for deres have.  

2. I fællesskab påhviler det hver have at deltage på Haveforeningens fællesarbejde. 

6 timer delt op i forår/efterår. Se datoer på opslagstavler/tavle ved fælleshuset. 

Aflysning kan dog forekomme i tilfælde af dårligt vejr. Udeblivelse fra fællesarbejde 

medfører bod fastsat af Generalforsamlingen.  

Brug af plæneklipper, maskiner m.m.  

1. Det er tilladt at bruge maskiner og generatorer mandag  fredag i tidsrummet 

08:00  18:00.  

2. Det er tilladt at bruge maskiner og generatorer lørdage fra kl. 08:00  17:00.  

3. På helligdage er det tilladt at bruge maskiner og generatorer fra kl. 08:00  17:00.  

4. På søndage er det IKKE tilladt at bruge maskiner og generatorer uanset helligdag.  

Kørsel, parkering m.m.  

1. Kørsel i Haveforeningen er tilladt. Max 15 km/t.  

2. Parkering på vej og gange er forbudt – brug parkeringspladserne. Pr. 1. maj 2015 

indføres City Parkering der vil opretholde parkeringsreglerne.  

3. Trailere må kun henstilles på parkeringspladsen på Epsilonvej 06. Henstilling af 

andre køretøjer må ikke forekomme.  

Kompost  

1. Kompost (regler )– se opslagstavlerne ved kompost.  

 



Foreningshuset  

Kan lejes af foreningens medlemmer.  

Love  

1. Haveforeningen er underlagt ”Kolonihaveforbundet for Danmarks love, samt love 

for haveforeninger i Slagelse.  

2. Overtrædelse af disse love eller nærværende reglement kan medføre opsigelse. 

En sådan opsigelse kan ikke gøre til genstand for retsforfølgelse.  

Diverse  

1. Jagt og brug af skydevåben i Haveforeningen er forbudt.  

2. Området må på ingen omstændigheder benyttes erhvervsmæssigt.  

Ændringer  

1. Ændringer i Regler og adfærd vil blive opslået på opslagstavlerne. Herefter kan de 

hentes på kontoret. Bestyrelsen HFØstervang Gl. Holbækvej 1 4200 Slagelse 

Kontoret ligger på Gammavej 10 Haveforeningen.  


