
Haveforeningen Vorupkærparken, Dildkæret 26, 8940 Randers SV

Bod og afgifter Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4 Kolonne 5

Påmindelse Straks-bod Bod 14 dage efter 

påmindelse eller 

straksbod

Hvis der stadig ikke er styr på 

tingene 14 dage senere, sendes 

en ny bod

2 uge efter sidste bod

Bod
kr. kr. kr.

1

Ukrudt omkring hække (indvendig, udvendig og over/i 

hækken)

x 200 400 samtale før 

ophævelse

2

Ukrudt - halvdelen af egen vej/ vej, parkeringsplads og 

*bagland. 1 meter skal holdes omkring haven. Med mindre 

at der er sået græs og slås jævnligt i højsæson(ugentligt)

x 200 400

samtale før 

ophævelse

3

Manglende vedligeholdelse og beskæring af buske og træer, 

der breder sig med rødder/sideskud over/under jorden. (Må 

plantes 1,5 meter fra skel.)

x 200 400

samtale før 

ophævelse

4
Hække for høje/bredde - over 180 cm - skal klippes ned 

inden for 14 dage

x 300 400

5
Havenr. ikke opsat synligt på havelåge eller stolpe ved 

indgang

x 100

6

Byggematerialer og andet materiale, plastikposer, plastikrør, 

fliser mv. flyder på grunden. Materiale, der skal bruges skal 

skal stables pænt. Resten hører hjemme på 

genbrugsstationen.

x 200 400

7 Trailer, der henstår natten over ved have/p-plads x 200

8
Trailer, der henstår natten over ved have/p-plads ved 

gentagne observationer.

200 200

9

Græsset på haveloddet er ikke klippet jævnligt i højsæsonen 

- ugentlig.

x 200 400 samtale før 

ophævelse

10

Hække skal stå klippet 1. juli og 1. oktober 300 400 400 samtale før 

ophævelse

11
Hækkeaffald er ikke revet sammen og fjernet ved 2. runde x 200 400
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12
Åbning for vandet ved sæsonstart. Er der et sprængt 

vandrør/ vand fosser ud og du ikke er til stede

500

13
Der må ikke tappes vand ifm. eget erhverv. Der kan evt. 

laves en aftale med bestyrelsen.

300

Afgift
Afgift

kr.

14

Bassiner, spabade og lign. på 1000 liter og derover 

pålægges en afgift på kr. 300,00 pr. sæson. Der skal 

laves aftale med bestyrelsen

300

15

Ikke mødt til fællesarbejde (ikke meldt afbud) 800

16

Fra stophane: Sprængt vandrør eller lign. vandspild 

uden opsyn i løbet af sommeren

500

*  Bagland:

Haver der støder op til bækken skal havelejer selv vedligeholde bækken

Haverne i de yderste rækker, skal selv vedligeholde 1 meter fra skel.

Vedtaget på generalforsamling 2. februar 2017

Vorupkærparken 2


