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HAVEVANDRINGER   HF Marienlyst 05 2019 

Er du I tvivl om hvad der bliver kigget efter ved havevandringerne - så læs med her og få svar. 

VI PASSER PÅ HÆKKENE OG HAVERNE 

Først og fremmest går vi havevandring, for at passe på hækkene og haverne.  

Hækkene er foreningens, men det er medlemmerne der skal passe den. 

Haverne er til låns – de er på lejet jord, og de skal passes på. 

… SOM DER STÅR I ORDENSREGLERNE… 

4.1. Jorden skal dyrkes som kolonihaver.  

4.2. Anlægget af kolonihaverne skal altid være således, at lys og luft har god adgang til haverne, 

herunder også nabohaverne. 

7.1. Udendørsarealer, der hører til den enkelte havelod, skal holdes i sømmelig stand. 

9.1 Hækkene i skel tilhører haveforeningen og ikke det enkelte medlem. De må derfor ikke hverken helt 

eller delvist opgraves eller på anden måde fjernes.  

9.2 Det påhviler det enkelte medlem at vedligeholde hækken omkring haveloddet. Hækken holdes fri 

for ukrudt. 

9.8 Der holdes havevandring slut maj/start juni og midt i september. Dato og klokkeslæt for 

havevandringerne, varsles ved sæsonstart. 

9.9 Hækken skal være luget inden havevandringen slut maj/start juni .  

9.10 Hækken skal være klippet og luget inden havevandringen midt september 

LÅGEN MÅ IKKE VÆRE LÅST 

 For at vi kan komme ind i haven ved havevandringen skal din havelåge være åben 

Vi har mulighed for at give et påkrav på 250 , hvis havelåben alligevel er låst. 

UKRUDT I HÆKKEN 

 Vi ser efter om der vokser ukrudt i hækken. 

Der skal luges i alle 4 hække omkring grunden. 

Hvis man har hæk ud til en sti eller vej, skal man luge på begge sider. 

HVORFOR? 

Ukrudt tager næring fra hækken - og det mest irriterende kravler også ind til 

naboen.  

Det værste ukrudt er det der har et stort rodnet der lægger sig omkring hækkens 

rødder. F.eks. skvalderkål, kvikgræs, snerler, padderok 

Lave bunddækkende planter som f.eks. Tæppestorkenæb, Læbeløs eller 

Skovjordbær er ikke ukrudt. 

HÆKKEN SKAL KLIPPES  

 Vi tjekker om hækken er klippet ved efterårets havevandring. 

Hvis man har hæk ud til en sti eller vej, skal man klippe hækken på begge sider. 

Hvis den ikke er klippet får du en advarsel i form af en sur smiley og 2 uger til at få 

den klippet.  

Hvis du så stadig ikke har klippet hækken, vil du få et påkrav på 250 kr. 

HVORFOR? 

Fordi den har godt af det – Det giver lys og luft til det inderste og det nederste af 

hækken - det giver nye skud og gør hækken tættere- og den vokser ikke for høj og 

for bred, eller skæv så den vælter 
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HÆKKEN ER FOR HØJ 

 Hækkene må højest være 160 cm høje - ifølge vores lejekontrakt med Aarhus 

kommune.  

Hække ud til ridestien ved skoven må dog have en højde på 180 cm . 

Det drejer sig om hække i haverne 

1,4,5,7,58,61,65,67,110,113,115,143,145,147,149,151,153,155,165 

Vi påtaler hvis hækken er for høj form af en sur smiley og du får 3 uger til at få den 

klippet ned til max 160 cm. 

Omkring havelågen må man gerne lave en hækportal, der overstiger 

maksimumshøjden på 1,60 meter. 

HÆKKEN ER FOR BRED 

 Hækkene må højst være 60 cm bred ifølge lejekontrakten med Aarhus kommune 

Vi påtaler hvis hækken er for bred form af en sur smiley og du får 2 uger til at få 

den klippet ind til max 60 cm 

HVORFOR? 

Hvis hækken er bredere får den ikke lys og luft i midten og optager for meget plads. 

HÆKKEN ER SYG 

 Hvis hækken er vissen eller gået helt ud påtaler vi at hækken er syg. 

Hækkene er foreningens og Havelejere skal ifølge ordensreglerne holde hækkene – 

og altså også så vidt muligt holde hækken sund. 

Om efteråret er der mulighed for at bestille hækplanter gennem foreningen, så du 

selv kan plante ny hæk hvis det er nødvendigt. 

HVORFOR? 

Det er trist med hække der er tynde, visne eller gået ud – og der er flere muligheder 

for at gøre noget ved det. Tjek vores gode råd til hække som vi har fået af 

havekonsulenten. 

Du finder dem på hjemmesiden, http://www.hf-marienlyst.dk/haveraad/haekke/ 

eller du kan få dem på kontoret 

HEGN ELLER PLANKEVÆRK FOR TÆT PÅ HÆKKEN 

 Hvis der er sat et  hegn eller plankeværk op , skal det sætte op så der er minimum 

én meter til skel. 

HVORFOR? 

Det skal være muligt at klippe og luge hækken. 

Et tæt hegn eller plankeværk skygger for hækken så den ikke får lys eller luft 

TRÆER SKAL BESKÆRES 

 Træer er dejlige men de skal også beskæres.  

Vi beder om at træerne bliver beskåret når de skygger for hækken eller måske rører 

den.  

Vi kan også bede om at træerne beskæres hvis grenene hænger for langt ud over 

vejen eller ind over naboens grund, eller de er blevet så store at de skygger for lys 

og luft i haverne. 

HVORFOR? 

Hæk og haver har brug for lys og luft. Træer der hænger uden for haven kan genere 

naboen og folk der færdes på stier og veje. 

http://www.hf-marienlyst.dk/haveraad/haekke/
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VEJEN UDEN FOR HAVEN 

 Har man have ud til en sti eller en vej, skal man holde vejen ud til midten af vejen. 

Hvis det er græssti skal den klippes, hvis det er grusvej skal den holdes fri for det 

værste ukrudt. 

Man må gerne meget gerne have blomster eller et grønt græsstykke ved hækken, 

men græsset skal være klippet så det ikke er et ukrudtsstykke. 

OBS FOR MISLIGEHOLD / MISLIGHOLD 

 Haverne skal dyrkes som kolonihaver og hvis haven giver indtryk af slet ikke at have  

været passet et stykke tid, holder vi ekstra øje med den til de næste 

havevandringer.  

Hvis vi mener at haven begynder at være misligholdt – dvs. hvis  ukrudt græs, buske 

og træer får lov at vokse vildt for længe og evt. spreder sig til gene for naboerne, og 

vi vurderer at det vil være et større arbejde at genoprette den, har vi mulighed for 

at få lavet en rapport af havekonsulenten om havens tilstand og evt. at sætte en 

gartner til at ordne haven. Begge dele er på lejers regning. 

Har man opsagt sin have, skal man alligevel passe den indtil der er en ny der har 

overtaget den. 

Det kan kræve meget arbejde og måske mange penge at lave det til have igen, hvis 

haven har passet sig selv for længe. 

Bruger man af en eller anden grund ikke sin have i en længere periode, kan man 

måske overveje om man vil have en gartner til at passe den – eller om man stadig 

vil have kolonihave? Vi har mange på ventelisten der gerne vil have jord under 

neglene. 

FORLADT HAVE 

 Nogle haver bliver holdt, men giver indtryk af ikke at blive brugt.  

Selvom haven er levende virker den livløs. Det er en fornemmelse, men lidt trist. 

Igen - Bruger man af en eller anden grund ikke sin have, kan man måske overveje 

om man vil sælge.  

Vi har mange på ventelisten der gerne vil have jord under neglene, og vi hjælper 

gerne med alt det formelle. 

  

 God arbejdslyst  

Har du spørgsmål – så henvend dig til bestyrelsen 

 

  

 


