
ORDENSREGLER FOR H/F Romaltparken 
 
 

Adresseændring: 
Adresseændring skal ske inden to uger efter flytning.  
Husk at det ikke er nok at melde flytning til dit folkeregister, du skal også 
skriftlig melde flytning til kredskontoret. 
Flytning kan meddeles skriftligt til foreningens bestyrelse. 
Du kan lægge papiret i postkassen, hvis kontoret ikke er åbent. Husk at 
anføre haveforening og havenummer. 
Sker der ikke adresseændring opkræver Kredskontoret et gebyr på kr. 100,00 
 
Afbrænding af haveaffald: 
Affaldskontoret ved Randers kommune har udsendt regler og tidspunkter for 
afbrænding af bl.a. haveaffald.  
Der må afbrændes haveaffald i tidsrummet fra 1. december og til 1. marts.  
Det er tilladt at afbrænde RENT, TØRT TRÆ på et lille bålsted under 80 cm. 
hele året.  
 
Containere: 
Containerne ved kiosken er kun til køkkenaffald, der er også opstillet 
container til flasker og papir. Containerne må IKKE fyldes, således at låget 
ikke kan lukke tæt. 
 
Alt andet affald må man selv aflevere på lossepladsen, som har følgende 
åbningstider: 
Mandag-fredag ............10.00.18.00 
Lørdag .......................10.00-16.00 
Søndag i perioden1 april - 30 september .......10.00-16.00 
 
Hæk 
Hækken må max have en højde på 180 cm. Hækken skal klippes to gange 
årligt - senest 1. juli og 1. oktober 
Områdets tjørnehække er fra Romaltparkens oprindelse, dengang skulle 
hækkene sørge for at holde markernes kreaturer væk fra haverne. 
I 2013 blev det besluttet at det er tilladt at udskifte disse tjørnehække med 
Liguster vulgare "Liga" for egen regning.  
Der kan kun udskiftes en tjørnehæk mod en nabogrund såfremt der er 
enighed herom. Udskiftning sker for egen regning.  
Se info og mulighed for at få hjælp til udskiftning af hæk under "Nyheder" 
 
Hæk skal klippes på alle sider og der skal være renset for ukrudt under 
hækken. Dette gælder havens 4 hække. Ses dette ikke gjort/i orden ved 
havevandring vil der blive fremsendt brev/kort og tillige blive tildelt en bod. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Havevandring 
I sommersæsonen, foretager bestyrelsen "Havevandringer" for at sikre at 
vore veje, hække, haver m.m. holdes jævnfør vore ordensregler og 
vedtægter. Proceduren for havevandring er: 
 
Det annonceres i havebladet, og fast på vores opslagstavler, at der finder 
havevandring sted - for opsyn med, om haverne, vejene bliver passet efter de 
vedtagne regler. 
Evt. påmindelse lægges i postkassen ved haven – der gives en frist på 14 
dage – påmindelsen udløser ingen bod. 
 
Bringes forholdet ikke i orden, kan der uddeles bod på kr. 500,00 som 
trækkes over havelejen og der kan blive risiko for at lejemålet opsiges. 
 
 
Motorkøretøjer: 
Der må køres med motorkøretøjer i havekolonien, men hastigheden må ikke 
overstige 20 km/t.  
Husk, at der også er små børn i haver og på veje. 
 
Motorredskaber: 
I perioden 1. maj til 1. september er brug af motorredskaber ikke tilladt på 
helligdage, lørdage og søndage fra kl. 12.00. 
Er der nødvendigt arbejde som kun kan udføres i weekender eller på 
helligdage efter kl. 12.00 i perioden 1. maj til 1. september, kan der gives 
dispensation af et bestyrelsesmedlem. Denne tilladelse skal indhentes før 
arbejdet påbegyndes. 
 
Vand: 
Vandaflæsning skal foretages en gang årligt seneste 20. oktober.  
Aflæsning af vandur meddeles skriftligt eller på mail til bestyrelsen. Husk at 
anføre navn og havenummer.  
Afregning af vand sker på efterfølgende opkrævning af kontingent.  
Indgives der ikke aflæsning vil der blive skønnet et forbrug på 40 kubikmeter 
og der opkræves en bod. 
Ved åbning af vandet skal stophanen i din have være lukket. Konstatere 
bestyrelsen vandspild i forbindelse med åbningen medfører dette en bod.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Vej – hovedveje og sideveje: 
 
Hver have-ejer skal selv holde sin del af sidevejen hvor indgang er og søge at 
udbedre huller i hovedvej udenfor haven. Vedligeholdelse af græsrabatter 
ved hovedvej påhviler ligeledes have-ejer. Der må ikke etableres 
græsrabatter eller lægges fliser på sideveje. 
 
Eventuel sidevej med 4 haver skal rengøres  
 
1.Eksempel:  
        

        

 Have    Have    

        

        

        

        

Have  del af vej del af vej Have  

        

        

  del af vej     

    del af vej   

        

 
Alle skal klippe og rense under hele sin hæk ud til sidevejen, men kun holde 
1/4 af vejen.  
 
 
Er der kun 3 haver på side-vejen deles den som eksempel: 
      

       
 Have      
       
         

        

        

Have  del af vej   Have  

        

        

  del af vej     

    del af vej   

        

 
Ved havevandring vil der blive uddelt kort og dermed bod, såfremt vej og 
sidevej ikke ses holdt vedlige. 
 
Huller på sidevej og hovedvej ud for haven skal udfyldes med sand/småsten.  
 



Overnatning: 
Overnatning i haverne må kun finde sted i perioden fra indstilling af 
sommertid og til afslutning af sommertid. 
 
Trailer 
Trailere SKAL parkeres/overnatte på vores trailerplads. 
Trailere må IKKE parkeres på vores stier. 
Helårlig trailerplads erhverves ved henvendelse til kontoret. 
Du får en nummeret plads til din trailer og egen nøgle til trailerpladsen 
Gebyr herfor er kr. 100,00 p.a 
 
Boder vedtaget på generalforsamling: 
Indgives der ikke vandaflæsning medfører dette en bod. 
Vandspild i forbindelse med manglende opsyn ved åbningen af vand medfører en 
bod.  
Overholdes vores vedtægter og ordensregler ikke vedrørende rengøring af have 
m.m., medfører dette en bod. Der udskrives et ”gult og rødt kort” – Det gule kort 
udløser en bod.  
Deltages der ikke i fællesarbejdet i løbet af en sæson, trods indkaldelse hertil, og 
foreligger der ikke en årsag til fravær ,som er accepteret af bestyrelsen, medfører 
dette en bod. 
Boder opkræves via havelejen. 
Info:  
På vores generalforsamling 29. januar 2004 blev det besluttet at alle boder skal være 
på kr.500,00.  
Bod for ”gult kort” og Bod for manglende aflæsning af vand/ vandspild ved åbning af 
vand er vedtaget på generalforsamling januar 2000.  
Referater fra generalforsamlingen er offentlige  for medlemmer og kan fremvises 
efter ønske. 
Fremsendes der brev – reminder - vedrørende forhold som ikke er helt okay, uden at 
der opkræves bod,  opkræves kr. 50,00 i adminstrationsgebyr – denne betales via 
havelejen. 


