
Boligorganisationen Lundebjerggård 
Afd. 16-49 Ravnsletlund 

Ejendomskontoret Lundebjerg 24,st. 2740 Skovlunde 
Åbent hverdage telefonisk 10-11 tlf. 44 91 27 57  

Personligt 11-12 og Tirsdage tillige 17-18 

 

 

Havereglement 
 

Haverne skal holdes pæne og ryddelige. Lejeren må arrangere haven efter eget ønske, 
dog under iagttagelse af dette havereglement og på betingelse af, at der ikke dispone-
res til gene for de øvrige lejere, eller forvoldes skade på ejendommen eller de etablere-
de fælles arealer. 
 
Altaner 
Det er ikke tilladt at hænge altankasser på den udvendige side af altanen. 
Der må ikke være beplantning, der rækker op i tagkonstruktionen og beplantning må 
ikke fastgøres til murværk. 
Der er tilladt at benytte gas-grill på altanen, såfremt det sker uden væsentlige røg- og 
lugtgener for øvrige beboere. Andre grill-typer må ikke benyttes på grund af brandfare. 
Det vil være hensigtsmæssigt at aftale med underboen, når altangulvet skal vaskes eller 
males, da væske kan havne hos underboen. 
Vær opmærksom når du vander planter, så underboen ikke får brusebad. 
Maling og træbeskyttelse til gulvet kan rekvireres på ejendomskontoret. 
 
Terrasser 
Det er ikke tilladt at have planter op ad muren. 
Det er ikke tilladt at opsætte minidrivhuse. 
Det er tilladt at benytte gas-grill på terrassen, såfremt det sker uden væsentlige røg- og 
lugtgener for øvrige beboere. Andre grill-typer må ikke benyttes på grund af brandfare. 
Maling og træbeskyttelse til gulvet kan rekvireres på ejendomskontoret. 
  
Træer 
De mest hensigtsmæssige træer til beplantning af haven vil være f.eks. røn, paradisæb-
le og tjørn samt en del af de såkaldte dværgtræer. Træer i haven må ikke overstige en 
højde på 1,8 m. og sidegrene må ikke vokse ud over hækken. 
 
Hække 
Hække omkring haverne må ikke overstige en højde på 1,8 m. Hække på køkkensiden 
må max. være 1,0 m høje. Af hensyn til hækkenes trivsel må træer, buske el.lign. ikke 
plantes tættere end 100 cm. på hækken, og grene skal beskæres, så der er minimum 
15 cm. mellem beplantning og hækken.  
 
Beplantning 
Klatreplanter el.lign. op af bygingen skal beskæres så de er mindst 50 cm fra bygnings-
dele som tagrender, nedløb, vinduer el.lign. 
 
Ukrudtsbekæmpelse 
Kemiske ukrudtsmidler må ikke anvendes i haverne. 
 
Belægninger 
Det er ikke tilladt at fjerne eller på anden måde ændre på havens belægnin-
ger/fliser/sten uden forudgående ansøgning og  godkendelse fra ejendomsmesteren. 
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Haveaffald 
Almindeligt organisk haveaffald skal deponeres i afdelingens haveaffalds-containere, 
som er placeret flere steder rundt i afdelingen . 
 
Fuglefordring 
Det er ikke tilladt at fodre fugle eller dyr i haven eller på fællesarealerne.  
 
Ved fraflytning 
Ved fraflytning synes haverne og skønnes det nødvendigt med vedligeholdelse 
/udbedring af haver, vil dette blive påført lejerens udgift.  
 
 
 
 
Havereglementet er godkendt på det ordinære afdelingsmøde 17. september 2014 og 
revideret på afdelingsmødet 9. september 2015. 
 
    
 


