
HAVEFORENINGEN HESTKØBGÅRD 
Blåbærstien 11 • 3460 Birkerød 

 
 

O R D E N S B E S T E M M E L S E R  

 

1. Alle haver skal være forsynet med havelåge, der åbnes indad og lukkes uden besvær. Haverne skal være forsynet med  

synligt havenummer, og der skal være opsat en postkasse. 

 

2.  Havelejeren er i sæsonen forpligtet til at have en virksom vandmåler monteret.  

Det er ikke tilladt at tappe vand i haven udenom vandmåleren. Bestyrelsen melder ud når vandet åbnes og lukkes. 

 

3.  Haverne skal være i en sådan stand, at de ikke virker beskæmmende. Hækkene, der ikke må være højere end l80 cm. (Der 

måles fra laveste punkt) skal klippes 2 gange årligt. Første gang inden 15. juli, anden gang i sidste halvdel af september.  

 

4.  Husene der ikke må være større end 10% af havens areal skal altid være pæne og velholdte, overholde de byggelinjer som 

er gældende. 1 meter fra offentlig sti, mod naboskel 2.5 m. Der skal altid ansøges ved byggeri, undtaget herfra er 

renovering og fornyelse af eksisterende bebyggelse. Alle huse skal som minimum være brandforsikret. 

 

5.  Affaldsbunker må ikke henlægge i haverne, undtagen kompostbunker.  

 

6.  Havelejeren er pligtig at holde sin halvdel af stien ud for sit havelod rent. Hvor der ingen genbo er, er man pligtig at holde 

hele stien ren. Stierne i haveforeningen må ikke fræses eller kultiveres. Græstrekanterne holdes af de 2 havelod som ligger 

nærmest. De offentlige stier må ikke beplantes. 

 

7. Havelejeren er forpligtet til at deltage med min. 1 person til min. én fællesarbejdsdag i sæsonen. Bestyrelsen kan pålægge 

medlemmer, der udebliver fra begge fællesarbejdsdage, en bod fastsat af generalforsamlingen. Beløbets størrelse er kr. 

500,00. Se i øvrigt §8 i foreningsvedtægterne. 

  

8.  Byggematerialer, grus, sand og lignende må aflæsses, men ikke henligge på stierne, og være til gene for andre. 

 

9.  Toiletbygningen skal altid efterlades i ordentlig stand når toilettet forlades. Toiletbygningen skal altid aflåses efter hvert 

besøg. 

 

10.  Al unødvendig kørsel på stianlæg skal undgås. Parkering er kun tilladt på de dertil indrettede P-pladser.  

 

11.  Brug af støjende redskaber er ikke tilladt lørdag, søn- og helligdage efter kl.13,00  

i perioden l. maj – 30 september. 

 

12.  Cykler og knallerter må ikke parkeres til gene på stierne. 

 

13.  Afbrænding af affald/haveaffald må ikke finde sted, ligesom det ikke er tilladt at antænde et åbent bål. 

 

14. Hunde skal føres i snor på foreningens veje, stier og fællesområder. 

 

15.  Husdyrhold i øvrigt er forbudt. Og fodring af ræve er også forbudt. 

 

16.  Al færdsel i foreningen sker på eget ansvar. Foreningen og dens område står under medlemmernes beskyttelse og ansvar. 

 

17. Gebyr for overskridelse af betalingsfristen for lejeindbetaling og anden pligtig pengeydelse er 200 kr. I øvrigt henvises til 

foreningsvedtægternes §6.4  

 

 

 

 

Således vedtaget på Generalforsamlingen d. 7. april 2018 samt Generalforsamlingerne, 19. juni 2021, 1. april 2022 

 


