
 

 

 

 

Ordensregler for Kolonihaveforeningen Nabkær 2    
 
 
Haveleje: Ved overtagelse af et have lod, betales et engangsindskud på kr. 1.000. Beløbet 

tilbagebetales ikke ved salg.  
 

Vand/vanding: Du skal være i din have, når der vandes. Der må kun vandes mellem 6.00 
og 10.00 og igen mellem 18.00 og 22.00. Nabkærvej på lige datoer og Hyacintvej og 
Sandgaardsvej på ulige datoer. Der skal lukkes for vandet ved hanen i hækken, når du 

forlader haven. (Vand koster penge)  
 

Toiletbygning: Nøgle kan mod betaling af depositum på kr. 50,00 købes hos bestyrelsen. 
Nøglen skal afleveres ved afhændelse af haven. Det tilstræbes, at alle i fællesskab, holder 
toiletbygningen ren og ryddelig.  

 
Hække: Hækken skal holdes ren for ukrudt både i hækken og 1 m. ud på vejen. Hækken skal 

klippes to gange om året; 1. gang inden 1. juli og 2. gang inden 1. oktober.  
 

Afbrænding: Der er forbud mod at afbrænde haveaffald og lignende.  
 
Arbejdsdage: Der afholdes fire årlige arbejdsdage. Der er 2 tvungne arbejdsdage. Gebyr for 

udeblivelse på arbejdsdage, er fremover 200 kr. pr. dag, som betales sammen med havelejen 
i januar, det efterfølgende år.  

 
Bebyggelse: Se reglementet fra Teknik- og Miljøudvalget. Al ny- og ombygning skal 
godkendes af bestyrelsen. Bygnings arbejdet må ikke påbegyndes, før godkendelsen er givet.  

Såfremt dette ikke overholdes, kan lejeaftalen ophøre eller bebyggelsen fjernes. 
 

Spildevand: Der gøres opmærksom på, at hvis der skal lægges vand ind i husene, så skal 
der etableres et afløb i lukket godkendt opsamlingstank. Det kræver en tilladelse fra Herning 
Kommune 

 
Rygeforbud: Der er rygeforbud i fælleshuset og toiletbygningen.  

 
Færdselsregler: Færdsel i kolonihaveforeningens område må højst foregå med 15 km/t. 
Det er vigtigt, at hastighedsgrænsen overholdes, da der færdes små børn i området.  

 
Parkering: Have lejers biler skal parkeres på parkeringsarealer. Gæster skal parkere på den 

store parkeringsplads på Sandgaards vej. Trailer skal parkeres på det afmærkede område på 
Nabkærvej. Cykler må ikke stå op af hækken.  
 

Opsigelse/salg: Bestilling af vurdering skal ske til formanden. Salg af huse samt pris og 
køber skal godkendes af bestyrelsen.  

 
Hunde: skal fører i snor på vores område 
 

Katte: skal tages med hjem, når haven forlades 
 


