
ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 
 

 

 

Regler for haver i Skoleparken 1  
 

 

 

1. Det er ikke tilladt at udvide haven ud mod fællesarealet. 

 

2. Det er ikke tilladt at sætte hegn op ud mod fællesarealet.  

 

3. Beplantningen mod fællesarealet skal være buske placeret jf. gældende haveplan. 

Buske kan sættes så tæt, at haven lukkes af til fællesarealer, der skal dog være en fri adgang, så 

selskabets bygningsvedligeholdelse kan ske uden adgang gennem bolig. 

 

4. Plankeværk mellem naboer må ikke være højere end 180 cm. Hegn kan efter skriftlig tilladelse fra 

selskabet forlænges til 1 meter fra lavning. 

Hegn kan udføres ved gavlboliger efter skriftlig tilladelse fra selskabet. 

Hegn skal udføres efter gældende tegninger, som kan hentes hos ejendomsmesteren. 

 

5. Det er tilladt efter skriftlig tilladelse fra selskabet at lave et skur i haven, type A, B, C, D, E stueplan, F og 

J, efter de gældende tegninger, som kan hentes hos ejendomsmesteren. 

 

6. Det er tilladt efter skriftlig tilladelse fra selskabet at lave fast overdækning af terrassen, efter de 

gældende tegninger som kan hentes hos ejendomsmesteren. 

 

7.  Det er ikke tilladt at have beplantninger voksende op af facaderne.  

 

8.  Ved for høj beplantning ud mod fællesarealerne afgør afdelingsbestyrelsen om dette skal fjernes.  

 

9.  Regler for badebassin og trampolin i haven står omtalt i husordenen.  

 

10. Opsætning af pavilion‐telt er tilladt på fællesarealerne i forbindelse med en fest, efter aftale med 

ejendomsmester.  

 

11. Affald må ikke stilles på fællesarealerne.  

 

12. Havebassin og springvand skal skærmes af, så børn ikke kan falde i.  

 

13. Ved fjernelse af jord fra haven skal placeringen af dette aftales med ejendomsmesteren. 

 

14. Henstilling af biler, motorcykler, trailere og lign. køretøjer må ikke ske på gangstier, i haver eller på 

andre grønne arealer. 

 

15. Det er tilladt at grille, dog bedes man tage hensyn til naboer.  

 

16. Det er ikke tilladt at tænde bål i sin have, dog tillades bålfade mindre end 80 cm i diameter. 

I bålfadene må der afbrændes birke- og bøgebrænde. Bålfad skal fjernes ved fraflytning. 

 

17. Det er tilladt efter godkendelse fra boligselskabet at opstille et løst opsat drivhus eller mistbænk på op 

til 1 m2 frit i haven, dog mindst 1 meter fra facader, drivhus eller mistbænk skal fjernes ved fraflytning.  

 

18. Det er tilladt efter godkendelse fra boligselskabet at opstille et lille legehus på op til 2 m2 i haven, dog 

mindst 1 meter fra facader.  Tilladelsen gælder for 5 år ad gangen. Legehus skal fjernes ved fraflytning.  
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