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§1. Opsyn med haverne vil blive udført af Brøndby Boligselskab. 

 

§2. Der skal være opsat hæk mellem skel og ud til stier. 

• Hækken vedligeholdes af lejer og klippes 2 gange årligt, den ene gang skal være 

før 1. Juli. Lejer skal selv sørge for at hæk affald bliver fjernet.  

• Max højde på hækken er 180cm og min. højde er 70cm. Max bredden i alt på 

hækken er 50 cm. 

• Ved opsættelse af hegn ud til stierne, skal dette sættes indenfor hæk. Højden på 

hegnet er max 180 cm. 

 

§3. Der må ikke brændes haveaffald eller andet affald af i nyttehaverne. Grønt affald skal i 

Grønnegårdene (Kompoststationer). 

 

§4. Træværk skal vedligeholdes, så det fremstår i ordentlig stand, i dæmpet ensartet 

jordfarve. 

 

§5. Det pålægges lejer, at haverne og træværk skal fremstå korrekte, ryddelige og 

velholdte. Brøndby Boligselskab vurderer dette. 

 

§6. Træer i haverne må max være 3,0m. Lejer står selv for beskæring. 

Kun eksisterende frugttræer som er over 3,0 m må max være 4,5 m, men skal beskæres 

ned til 3,0 m ved fraflytning. 

Træer, Trækronen eller grene og andet må ikke gå ud over matriklen/skel. 

 

§7. Haverne skal vedligeholdes løbende. Haver med frugttræer, skal fjerne nedfalden 

frugt, for at mindske tiltrækning af skadedyr. 

Stierne skal vedligeholdes og ukrudt skal fjernes af de 2 tilstødende lejere. 

 

§8. Der er tilladt at opføre mindre huse, som lejer selv står for vedligeholdelse af.  

• Der må være max 16 m2 udhæng/overdækket terrasse (Udvendige tag mål inkl. 

hus tag mål).  

• Hus må max være 10 m2 som lukket enhed. 

• Højeste punkt på huset må max være 2,2 m. 

• Der ud over må der opføres et drivhus på max 10m2, lejer står selv for 

vedligeholdelse. 

• Havelåge må max være 1,6 m høj. 

• Brøndby Boligselskab skal godkende opsætning og placering af huse, drivhuse, 

overdækninger og havelåger. 

 

Alle eksisterende bygninger stå for nuværende lejers egen regning. 
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Alle ikke godkendte bygninger skal fjernes ved opsigelse af lejemålet, på lejers 

egen regning. 

 

Brøndby Boligselskab skal forhåndsgodkende bygninger både hus og overdækket 

terrasse, eller drivhus inden byggeprocessen startes. 

 

§9. Huse/skur/udhæng, skal have monteret tagrender og der skal opstilles 

opsamlingstønder til opsamling af vand fra tagrenderne. Dette skal bruges ved vanding af 

haven. 

 

§10. Der er åbent for vand i perioden primo April til ultimo september. 

Der må vandes i tidsrummet kl. 6.00-10.30 og igen kl. 17.00-22.00.  

 

§11. Brug af maskiner og andre støjende aktiviteter i nyttehaverne, må kun finde sted på 

flg. tidspunkter:  

Hverdage ml. 8.00-20.00, lørdage ml. kl. 9.00-18.00, søn- og helligdage ml. kl. 10.00-

14.00 

 

§12. Det er ikke tilladt at overnatte i haverne – intet nat ophold.  

 

§13. Fremleje er ikke tilladt og anden form for udlejning af nyttehaven er ikke tilladt. 

 

§14. Lejemålet vil blive synet ved opsigelse af ejendomskontoret. Og mislighold står for 

lejer der opsiger lejemålets regning. 

 

§15. Erstatning ydes ikke ved evt. nedlægning af havearealer, der skyldes krav fra det 

offentlige og stat, samt Brøndby Boligselskab. 

 

§16. Lejemålet af nyttehaven kan fra begge parters side opsiges med 1 mdr. varsel. 

 

§17. Ved fraflytning fra Kirkebjerg afd. 601, ophører lejemålet af nyttehaven. 

 

§18. Såfremt lejer ikke overholder de fastsatte regler, betragtes det som misligholdelse og 

vil medføre en skriftlig advarsel.  

Hvis ikke der handles på dette, kan det medføre øjeblikkelig opsigelse af lejemålet. 

 

§19. Udlejning af nyttehaver, nyttehaverne er fortrinsvis til beboere oppe i etagerne. 

Hvis der er ledige nyttehaver, kan beboere i stuelejligheder og rækkehuse komme i 

betragtning, jf. husorden afsnit 5 Udendørs faciliteter, side 1, afsnit Nyttehaver. 

 

Godkendt på afdelingsmøde den 29-08-2019 


