
 
 Ordensregler for Haveforeningen 1940.  

 
 1. Helårsbeboelse er forbudt, beboelse må kun finde sted fra sommertid start til sommertid slut.  
 Ophold i Haverne er ikke tilladt i tidsrummet kl.21.00-07.00 i tidsrummet vintertid.  
 Overtrædelse heraf medfører øjeblikkelig opsigelse.  

 2. Ved al byggeri skal der rettes henvendelse til H.F. 1940´s Bestyrelse / formand.  

 3. Haven og de tilhørende bygninger skal altid holdes i pæn og ordentlig stand.  
 4. Veje og gange skal renholdes, mindst til midten. Hver have skal være forsynet med  
 havelåge og tydeligt nummer.  
 5. Køkkenaffald skal placeres i de opstillede containere/skraldespande. Andet affald  
 og haveaffald, henvises til Eskelund.  
 6. Henkastning af al slags affald på haveforeningens areal, Hammelbanearealet og  
 skråningen, samt afbrænding af haveaffald mv. – er forbudt.  

 7. Alle hække må højest være 1.60m.  
 8. Det enkelte medlem hæfter selv for alle vandinstallationer i hus og have. Der skal  
 være monteret stophane og vandur i alle haver, i brønden.  

 9. Der må ikke bygges garageanlæg eller laves parkeringsplads i de enkelte haver.  
10. Der må på det enkelte havelod etableres et vandbassin til fisk og planter, på højest  
  10m2 og 40cm. I dybden.  

11. Husdyrhold må ikke finde sted. Besøgende dyr, f.eks. hunde, skal føres i snor.  
12. Al parkering, hele året, af motorkøretøjer, trailere, campingvogne samt cykler og  
  knallerter er forbudt på alle havegange og veje. Midlertidig parkering henvises til  
  Rosenholms Allé og Syrenvej.  
13. Al kørsel i havekolonien må ikke overstige 15km/t. Det påhviler det enkelte medlem  
  at orientere evt. gæster m.v. især om disse bestemmelser (punkt 11 & 12).  
14. Motordrevne redskaber må ikke benyttes lør/søn og helligdage, mellem kl. 12.00 og  
  kl. 14.00 i sommertid. I øvrigt skal al støj begrænses mest muligt.  
15. Bestyrelsen er pligtig til 1 gang mdl. i tiden 1.maj-1.sept. at efterse havekolonien for  
  renholdelse, m.v. Der må ikke nægtes bestyrelsen adgang til haverne. Får man en henstilling om ukrudt, 
  og ikke har efterlevet den inden 14 dage, vil man blive opkrævet 200kr 
16. Syge træer og buske, som er udpeget af Århus kredsens havekonsulent, skal fjernes.  

17. Fra hus og have må der ikke foregå erhvervsmæssig handel og lignende.  

18. Kompostbeholdere skal placeres mindst 50cm. fra hæk.  

19. Meddelelser fra haveforeningen / bestyrelsen sker ved opslag på de opsatte tavler, samt på Facebook                                  

       og på mail.  
20. Ud mod veje og gange, skal der plantes tjørn eller liguster. Mellem haverne skal der plantes liguster.  

21. Hækkene skal være nyklippede, - første gang 1. juli, og anden gang 1. september. Overholdes dette  

  ikke, opkræves man 200kr 

22. Nyplantede træer skal plantes mindst 2m. fra hæk, og må max blive 4m. høje.  

23. Al sprøjtning med midler indeholdende pesticider er ikke tilladt.  

24. Haveleje skal indbetales senest – 1.marts, og er gældende fra 1/1 – 31/12  
25. Til varetagelse af fælles interesser, er der for haveforeningerne Engvang, 1940 og  
 Mosevang en fællesbestyrelse, som består af formand og kasserer fra hver af de 3  

 haveforeninger.  
 Således vedtaget på generalforsamling den 22. marts 2000.  
 Senest revideret på generalforsamling den 22. marts 2018 


