ORDENSREGLER GALDENDE FOR HAVEFORENINGER UNDER
RANDERS KOMMUNE

L.

BEPLANTNING

Havernes

treer og st@rre beplantninger mA ikke settes nermere skel end 1,5 meter. Haverne skal holdes fri for

ukrudt og anlagte gresplener skal klippes regelmessigt. Haverne skal henligge i ordentlig stand. Affald og lignende
skal opbevares

si det

ikke er til gene for naboerne. Intet me henkastes i

lebelter, skelafgrensninger, fellesarealer

og

lignende.

Hvert medlem skal anlegge og vedligeholde sin havelod som pryd- og eller urtehave. P6 havelodden md ikke drives
nogen form for erhvervsvirksomhed.

2.

AFBR,4NDING

Haveforeninger i byzone:

Afbrending af haveaffald er ll(KE tilladt, gelder hele 5ret. Det er tilladt i byzone hele 6ret at brende rent, tOrt tre

pa

et lille bSlsted p6 ikke over 80 cm. Sct. Hansb6l er tilladt,
Haveforeninger i landzone:
Det er tilladt at afbrende haveaffald i perioden 1. december - 1 marts. Det er endvidere tilladt hele Sret at afbrende
rent, t@rt

tre pi

et lille bSlsted p5 ikke over 80 cm. Sct. Hansb6l er tilladt,

Haveforeninger i

byzone:

Dronningborgparken, Vorupkerparken og Vestre Enghave.

Haveforeninger i

landzone:

Vasen, Ulveh@j, Venezuela, Bjergbyparken og Romaltparken.

3.

H,4KKE

Hekkene iden enkelte koloni skal klippes 2 gange Srligt. Fprste gang senest

1-.

juli, anden gang senest 1. oktober.

Hakkenes hOjde m6 max varo 1,80 meter.

4.

BEBYGGEsE

Bebyggelser skal altid holdes i pen og ordentlig stand. Bestyrelsen har ret

til at pipege istandsettelser af bebyggelse

som i vesentlig grad skemmer den enkelte have og haveforenrngen.

Materialer beregnet til senere brug skal vere opstablet.
Haverne kan bebygges med nye huse eller der kan efter godkendelse fra haveforeningens bestyrelse, overflyttes hus

fra andet sted. I begge tilfelde skal der udfyldes "ANS@GNING OM BYGGETILLADELSE" tiI kredsens byggeudvalg. Alle
bebyggelser vere opf@rt efterr myndighedernes forskrifter og byggereglementer for opforelse

af kolonihavehuse

i

@stjyllands Kreds. En hver byg,ning skal vare ferdigbygget senest 1 6r efter at der er givet iverksettelsestilladelse fra
kredsens byggeudvalg.
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Husene skal opfylde fOlgende betingelser:
Husets tagkonstruktion skal vrere ensartet

overalt (dog undtaget overdekkede terrasser).

Redskabsskure og toiletter skal vere sammenbygget med hovedhuset.
Skelafstand skal overholdes.

Bekledningsmaterialer og egentlig opbygning af huse m5 kun ske med trematerialer.
Opmuring eller opst@bning af huse m6 ikke finde sted. Undtaget herfra er sokkel som kan st6bes. Anden st@bning med
beton i haverne er ikke tilladt.
SE REGLEMENT FOR OPF@RELSE AF BEI]YGGELSE I KOLONIHAVER I RANDERS

KOMMUNE BAGEST I HAFTET.

Campingvogne m5 ikke uden tilladelse fra bestyrelsen placeres p6 koloniens omrAde.

5.

RADIO-OG TV ANTENNER

Der kan gives tilladelse til opsietning af radio- og tv antenner pd fOlgende betingelser:

.
.
r
o

Antennerne skal opsrettes sd de til enhver tid skemmer mindst muligt.
Antennerne skal altid

sti

Kabelf@ring skal fastgores

lige (i vater og lod).

til

masten sA den ikke flagrer og virker skemmende.

De opsatte antenner skal sidde

i en h@jde der giver et brugbart signal, dog

ikke hojere en 5 meter over

jordoverflade.

o

Tvivlssp0rgsm6l afg@res af bestyrelsen. Dennes afgprelse er bestemmende.

Tilladelsen kan i tilfelde, hvor disse bestemmelser ikke overholdes, tilbagekaldes af bestyrelsen.

6. KOLONIENS VEJE/GROFTER/KANALER
Medlemmerne skal holde halr,'delen af vej og

lebelte udfor den lejede havelod fri for ukrudt og i ordentlig stand. Det

gelder ogsd ved opfyldning af huller i vej.
For haveparceller med tilstodende groft/afvandingskanal inden for koloniens omride gelder at lejeren af pSgeldende
haveparcel har pligt

til

nOdvendig oprensning af samme.

Materialer som er tilk@rt

mi ikke placeres
Ved skader

pi

til brug i haven

skal fjernes fra vej eller p-plads senest L uge efter modtagelsen. Materialer

s5 de generer udrykningskpret@jer og Ovrig

trafik p5 vejen.

vandledninger og andre 6deliaggelser forirsaget af tilk@rsel med materialer

til haverne pSlegges

den

have som har forSrsaget skadt:rne erstatningspligt over for haveforeningen og evt, andre skadede haveparceller.

7.

FART I KOLONIEN
K0rende p6 koloniens veje sk,al vise agtpigivenhed og hastigheden md ikke overstige 20 km/t. inden for koloniens
omrSde. Af hensyn

til andre

enkelte veje i kolonien, kun

beboeres transportmidler og eventuelle udrykningsk4ret1jer m5 der ikke parkeres pA de

p€r

de etablerede P-pladser.
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8.

GRONNE OMRADHR
De gr6nne fellesomrSder i kolonien skal vere

Omriderne skal

sti

frit tilgengelige for foreningens medlemmer og deres

direkte under medlemmernes beskyttelse. Al leg

pi

husstande.

pladserne skal oph6re efter den enkelte

kolonis bestemmelse. Alle hunde skal uden for den enkelte have fOres i snor. Det gelder alle typer hunde. Hundes
efterladenskaber pi veje o.l. skal opsamles.

9.

VAND

Misbrug af vandledningsvand i kolonien m6 ikke finde sted. Havevanding med slange m5 ikke ske uden stadig opsyn,
det gelder ogsi ved natvanding.
Bilvask og vask af andet er ikke tilladt. Det gelder ogsS ved vask af drivhus,
Rindende vand til andet end havevanding er ikke tilladt.

Overtredelse

af

disse pSbud kan medfore vandbod. Bodens storrelse skal

vere vedtaget pB koloniens

generalforsa mling,
Eventuelle kommunale vandre:striktioner eller vandingsforbud gAr forud for koloniens eventuelle restriktioner.

10. ABNING FOR VAND I KOLONIEN
Hvor vandhaner i de enkelte fraver ikke er lukket n5r der Sbnes for vandet om for6ret og der derved spildes vand kan

foreningen p6legge lejeren err bod. Bodens stprrelse skal vere vedtaget p6 koloniens generalforsamling.
Den enkelte havelejer er pligtig at nrode ndr der 6bnes for vandet. Kan lejeren ikke give mode skal der aftales med
andre om kontrol af haner og opsyn af samme i et rimeligt tidsrum efter Sbning.

VEDIIAGET PA KREDSREPRASENTANTSKABSMdDE 14. MARTS 2012.

REVI Dti RET/

SENESTE

A

N

DRET PA

RE

PRASENTANTSKABSM @OT ZT, MARTS 2013.

ANDRING DEN 15. JANUAR 2014 EFTER NYE REGLER FRA KOMMUNEN OM AFBR,€NDING.
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