
Kalender - fra 1/4 - 31/10 - 2023 

Uge 19 Havegennemgang  

Uge 23 Havegennemgang 

Uge 28 Havegennemgang + Hække 

Uge 32 Havegennemgang 

Uge 38 Havegennemgang + Hække 

Uge 40 Havegennemgang 
 

Fælles arbejde - Vi mødes på P-pladsen 

Lørdag  29. april kl.10:00 – for haverne 1 – 7 
Onsdag 31. maj kl.18:00 – for haverne 8 - 16 
Onsdag 28. juni kl.18:00 – for haverne 17 - 24 
Onsdag   2. august kl.18:00 – for haverne 25 – 32 
Lørdag    9. september kl.10:00 – for haverne 33 – 40 
Lørdag    7. oktober kl. 10:00 – for haverne 41 – 49 
 
Følgende opgaver er obligatoriske på alle arbejdsdage: 
Rengøring/lugning af fællesarealer inkl. vendepladser og P-plads 
Den 28. juni og 9. september er der også hækklipning ved 
fællesarealer og vendepladser. 
Medbring derfor rive, skovl, hakkejern og evt. trillebør. 
Ret til ændringer forbeholdes. 
Der sluttes af med en øl eller vand.  
Er man forhindret, aftaler man selv at bytte med en anden have, så 
der møder havelejere nok op til fællesarbejdet. 

 

                           Det lille hæfte 
 

Havegennemgang 
og fælles arbejde 
i HF Enghave 2023 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

HF Enghave - HF Enghave  - HF Enghave 



Det haveudvalget ser efter ved din/Jeres have. 
 
 
 
 
1.   Medlemmet har endvidere pligt til selv at renholde sin  

halvdel af vejen for ukrudt uden for egen have. 

Haver der støder op til p-plads eller vendepladser skal 

renholde disse for ukrudt 1½ m. ud for haven. 
 
 

2.   Hækken skal være klippet senest den 30. juni og 2 gang 

senest den 15. september og den må ikke være højere end 

160 cm. 

Man skal tydeligt kunne se forskel på bed og græsplæne. 

Hæk omkring have skal holdes ukrudtsfri. 
 
 
 
 
3.   Hække må ikke klippes ned under den mellem naboer aftalte 

højde, hvis ikke begge parter er enige herom. Hvis en hæk er 

lavere end 160 cm og én nabo er uenig heri, kan vedkommende 

kræve at hækken bliver højere, dog max. 160 cm. 
 
 
 
 
 
 
 

De 3 punkter er taget fra ”Ordensregler for haveselskabet 
Enghave”. 

 
 
 
 
 

Info omkring påmindelser. 
 

Påmindelser: 
 

Alle påmindelser koster 300 kr. og sendes pr. mail eller 

alm. post – portoudgifter betales af havelejer. 
 

Man har 10 dage til at udbedre det der er nævnt i brevet 

samt betale det beløb som er nævnt i påtalen. 

 

Vær opmærksom på vedtægternes § 7. Ophævelse/opsigelse af 

lejemål. 

 
 
 
 
 
 
 

Breve (påtaler) vil blive sendt pr mail til dem som er tilmeldt 

og dem der ikke er tilmeldt vil det blive sendt med post Nord 

og betales af havelejer.  
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