
Reglerne for Ellehaverne. 

1) Man kan kun betale for sin egen kasse. Man kan ikke betale for andres kasser. Man kan 

kun leje en kasse pr. husstand. 

Alle aktive kasser betales marts 2015 for sæson 2015. Efterfølgende vil betalingerne falde i 

oktober for alle aktive kasser for kommende sæson. Alle nye betaler ved tildeling af 

havekasse, og betalingen er 50 kr. pr. lejemål uanset hvornår på sæson en kasse tildeles. 

 

2) Grønt affald skal i kompostbunken. 

 

3) Almindeligt affald skal i skraldespanden. 

Affaldscontaineren skal køres ud efter behov. 

 

4) Man skal holde rent og orden rundt om sin egen kasse. De der har græs rundt om sin 

kasse, skal slå græsset 1-2 gangen om ugen. Hvis dette ikke bliver overholdt får man 1 

advarsel. Holder man ikke sin egen kasse pæn og det man har i kassen vokser vildt og 

hænger ud over kassen får man 1 advarsel.  

 

5) Det er forbudt at plante udenfor kasserne, dette kan risikere opsigelsen af kassen. 

Hærværk af kassen medfører opsigelse af kassen og en erstatning af kassen. 

 

6) Alle vildt voksende planter (f.eks. mynte, mm) skal plantes i urtepotter eller anden 

beholder nede i kasserne, så planterne ikke spreder sig til hele kassen. 

 

7) Der må kun bruges bambuspinde i kasserne, af hensyn til Ellemarkens andre beboere, som 

har vinduer ud til haverne. Der må bruges jordbærnet for at beskytte nye planter eller 

jordbær, men der må ikke sættes søm i, kun flade tegnestifter oppe i toppen af kassen. 

 

8) Der skal være synligt nr. på kasserne, disse må ikke fjernes eller ombyttes, dette kan 

medføre 1 advarsel. 

 

9) Vanding sker ved at der vandes 2 gange om ugen. Hver mandag og fredag fra kl. 1600 - 1800. 

I sommerperioden. Der vandes kun 1 gang om ugen eller efter behov i forår og efterårs 

perioden.  

 

10) Man må kun vande sin egen kasse, medmindre andet er aftalt med den haveansvarlige for 

afdelingen. 

 

11) Man må kun vande sin egen kasse i ca. 5 minutter, da der er 30 haver der skal vandes 

indenfor 2 timer. 



 

12) Borde og bænke skal være mindst 12 meter fra blokken. Der må ikke larmes efter kl.21 om 

vinteren og kl. 22 om sommeren, da der skal vises hensyn til de andre beboer i Ellemarken. 

 

13) Til efteråret, bliver der sat vogne til haveaffald, både på Parkvej og Gymnasievej i to dage 

hvert sted, når kasserne skal ryddes og alle brugere skal deltage i oprydningen. Den sidste 

weekend i oktober, er store oprydnings dag, hvor der vil være hygge med mad, kaffe og te. 

 

Kun porrer, små planter og blomster må stå i kasserne efter oprydningen. Opslag angående 

oprydning i kasserne vil blive sat op i afdelingen. 

 

14) De haveansvarlige skal hver mandag og fredag i tidsrummet 16.00 - 18.00 , sørge for at 

skuret er åbent så man kan komme til haveredskaberne, samt sørge for at der er åbnet for 

vandet. Overholdes dette ikke kan den haveansvarlige få frataget sin post og en ny 

konstitueres af formanden. Hvis den haveansvarlige modarbejder bestyrelsen, kan den 

haveansvarlige få frataget ansvaret og nøgler med øjeblikkelig varsel. Bestyrelsen af 

haverne, vil to gange om året gennemgå haveskurene for diverse redskaber. Dette vil 

komme til at ske om foråret og efteråret. 

 

 


