
Adresseændring
Ved ændring af bopælsadresse, telefonnummer og/eller e-mailadresse, oplyses 
dette til formanden via  , inden 2 uger.mail formand@hsengen.
Dette er nødvendigt for at kunne komme i kontakt med alle medlemmer, i 
forbindelse med bestyrelsens foreningsarbejde. Det kan fx være 

• Indkaldelse til generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær.
• Godkendelse af til- og ombygning.
• Påtaler i forbindelse med havevandring.
• Påkrav og ophævelse.
• I tilfælde af rørsprængninger.
• Osv.  

Ved manglende meddelelse af adresseændring, vil det koste foreningen et 
gebyr, der pålægges havelejere.

Affaldshåndtering 
Fra den 1. april til den 1. oktober er der placeret to affaldscontainere til 
dagrenovation ved fællesarealet, foruden adskillige containere til miljøvenlig 
håndtering af andre affaldsprodukter. Desuden er der en affaldscontainer ved 
have 157 og have 54.
Fra den 1. Maj stilles der desuden yderligere en ved fællesarealet, en ved have 

21.

Grøn firkantet container er kun til dagrenovation, det er f.eks. køkkenaffald, 
emballage m.m., der er forsvarligt lukket i affaldspose.
Rød container (kuppel) er til papiraffald. 
Blå container (kuppel) er til metal, det er f.eks. dåser fra konserves, øl og 
sodavand, men der er sikkert også plads til dit gamle cykelhjul og andet 
jernskrot. 
Grøn container (kuppel) er til flasker og glas, der skal være uden indhold og låg 
(som skal i hhv. den anden grønne og den blå container). 
Gul container (lille kuppel monteret på en af de andre) er til batterier, 
mobiltelefoner samt andet småt elektronik. 
Haveaffald, kemikalier og øvrigt affald afleveres på genbrugspladsen, Over 
bækken 2, ved ”Over Kæret”, som også benyttes til dagrenovation fra 1. oktober 
til 1. april.
Yderligere information kan findes på www.skidt.dk.

Afbrænding 
Det er kun tilladt at have åben ild i form af flytbar grill  i henhold til Aalborg 
Kommunes ”Almindelige bestemmelser for kolonihaver”.

Arrangementer
Hele sommeren vil aktivitetsudvalget arrangere fællesaktiviteter for foreningens 
medlemmer.
Foruden det traditionsrige Amerikanske lotteri, som finder sted hele sommeren, 
laver de også andre større arrangementer som børnefest, sommerfest og banko. 
 
Arrangementerne vil blive slået op på informationstavlen på redskabsskuret ved 
fællesarealet, www.hsengen.dk og aktivitetskalenderen.
Beboelse i havehusene 
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Ifølge Aalborg Kommunes ”Almindelige bestemmelser for kolonihaver” er det ikke
tilladt at bruge kolonihavehuset som beboelse i perioden 1. oktober til 1. april.

Havehusene må benyttes til beboelse indenfor tidsrummet 1. april og 1. oktober. 
Resten af året er ophold i haven ikke tilladt efter kl. 21.00, se Aalborg kommunes
almindelige bestemmelser for kolonihaver på www.hsengen.dk. 

Brandforsikring 
På generalforsamlingen i 2002 blev det besluttet, at samtlige havelejere skal 
have tegnet brandforsikring hos Forsikringsselskabet Codan med hvem 
haveselskabet har tegnet en kollektiv forsikring. På ekstra ordinær 
generalforsamling blev der vedtaget, at Engen skiftede forsikringsselskab til Tryg.
Det er muligt at tegne indbo forsikring hos Tryg. Henvendelse til vores kasserer 
Bente Hesselberg mail: kas@hsengen.dk 
 Det er IKKE muligt at fravælge den kollektive brandforsikring, ej heller hvis ens 
eget forsikring kræver en brandforsikring for at tegne en indboforsikring. 
Dræn 
Det kan anbefales at lave dræn i haven. Det er muligt at få koblet drænet til de 
fælles dræn, som enten findes i vejen eller mellem haverne. P.t. er det 
formanden, som skal kontaktes om tilkobling på foreningens drænrør. 
Flagregler 
Der må flages alle dage fra kl. 08.00 til kl. 20.00, se de officielle flagdage på 
www.danmarks-sam-fundet.dk 
Fliser 
Det er tilladt at lægge fliser inde i egen have langs hækken. 
Folkeregisteradresse 
For at have en kolonihave i Aalborg kommune er det en forudsætning, at 
havelejeren har en folke-registeradresse i Aalborg Kommune, se Aalborg 
kommunes almindelige bestemmelser for koloni-haver på www.hsengen.dk. 
Ved fraflytning fra kommunen er medlemmet forpligtet til straks at opsige 
lejemålet. Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen fremsende en skriftlig 
ophævelse af lejekontrakten. 
Dog er det tilladt at få videresendt sin post fra folkeregisteradressen til ens have i
Haveselskabet Engen i perioden 1. april til 1. oktober. Posten videresendes via 
Post Danmark – ret henvendelse til dit posthus og lav et midlertidigt 
adresseskifte. 
Forbud 
Det er ikke tilladt at opstille vaske-og opvaskemaskine, jf. § 20.6 
I haverne må der ikke holdes kaniner, bier, duer eller andre dyr, dog undtaget 
stuefugle. Hunde og katte SKAL føres i snor, Jf. 20.4 
Benyttelse af musikanlæg og lignede, må kun ske på en sådan måde, at lejeren 
ikke generer andre lejere, jf. Radio- spredningsloven. jvf. § 20.5 
Det er ikke tilladt at låne ellert leje sit kolonihavehus ud. 
Det er ikke tilladt at flytte sin folkeregisteradresse ud i Haveselskabet Engen se 
under folkeregister-adresse. 
Generalforsamling 
Generalforsamlingen afholdes hvert år ultimo februar. Første varsel om 
generalforsamlingen sendes ud i december. Yderligere oplysninger om 
generalforsamlingen fremgår fra §9 og frem i vedtægterne. 
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Haveleje 
Kontingent til Haveselskabet Engen betales 2 gange årligt, 1. marts og 1. 
september. Pt. udgør den halvårlige haveleje kr. 850,-. Herudover indbetales der 
kr. 100,- halvårligt til en særlig opsparings-konto til vandrenovering. Pr. 1. marts 
opkræves brandforsikring på kr. 400,00. pr. 1. september opkræves kr. 300,- til 
vandrenovering.
Ændringer i beløbstørrelse skal godkendes på en generalforsamling. 
Hvis der ikke modtages en opkrævning på haveleje, så kontakt straks kasseren. 
Såfremt havelejen ikke er indbetalt til tiden, fremsendes en bod på kr. 250,- + 
porto for anbefalede breve på knap kr. 100,-. Såfremt det skyldige beløb ikke er 
indbetalt inden den fastsatte dato på boden, bliver lejemålet ophævet. Se i øvrigt 
§ 7 i vedtægterne. 
Havelåge 
I haveselskabets vedtægter står der følgende om havelåge: 
17.6. For hver have skal der være anbragt en låge som indgang til havelodden. 
På udvendige side af lågen skal havens nr. være anbragt tydeligt. Lågen må ikke
flyttes eller ændres uden bestyrelsens godkendelse. 
Havevandring 
I perioden fra maj til og med september måned er der havevandring den første 
uge i måneden, tidspunktet fremgår af aktivitetskalenderen og på 
www.hsengen.dk. 
Bestyrelsen skal til enhver tid have nødvendig adgang til haverne i forbindelse 
med havevandring. 
I forbindelse med havevandringen skal følgende forhold være i orden: 
- Alle hække holdes fri for ukrudt og der skufles et lille bælte hele vejen rundt om 
hækken. 
- Vejen holdes ren, dvs. helt ud til midten af vejen. 
- Al beplantning skal holdes fri fra hækken – 50 cm. 
- Der må ikke være ukrudt i haven, der kan spredes til andre haver. 
- Der må ikke forefindes rod, som kan genere naboer eller kan tiltrække 
skadedyr. 
- Hækkene klippes efter bestyrelsens anvisninger inden for den fastsatte periode.

I øvrigt henvises der til vedtægterne for Haveselskabet Engen, § 7, samt Aalborg
Kommunes Almindelige bestemmelser for kolonihaver. 
Såfremt der ved havevandringen bliver konstateret, at overstående forhold ikke 
er i orden, får havlejeren tilsendt ”Formular 1”. Af denne formular fremgår det, 
hvilke forhold der skal bringes i orden inden en fast dato. Er forholdene ikke bragt
i orden senest denne dato, får havelejeren tilsendt et påkrav. I forbindelse med 
påkravet bliver havelejeren opkrævet en bod på kr. 300,-. 
På generalforsamlingen i 2015 blev der vedtaget følgende:
Formular 1 gratis, de 2 første gange gratis i have året 3. gang og øvrige gange 
formular 1 sendes bliver der opkrævet en bod på kr. 300,-
Ændringer i beløbsstørrelsen til påkrav skal godkendes på en generalforsamling. 
På generalforsamlingen i 2009 blev det vedtaget at bodens beløb fremover skulle
være 300,- kr. 
Hvis haven ikke er rengjort på påkravets dato, vil lejemålet blive opsagt uden 
yderligere varsel. 
Hjemmeside 
Foreningen har en hjemmeside, som løbende opdateres: www.hsengen.dk. Her 
findes vedtægter, Engens ABC, Aalborg kommunes almindelige bestemmelser 
samt adresser og telefonnumre på bestyrelsen. 
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Der er desuden lavet en opslagstavle med nyheder og meddelelser fra de 
forskellige udvalg. 

Du kan se hvilke haver, der er til salg, se links til kolonihaveforbundet og andre 
interessante hjemme sider. Derudover har du mulighed for at oprette dig dom 
bruger og købe/sælge effekter fra din have eller blot søge råd eller give råd til 
andre i havene

Husdyr 
Hunde og katte skal føres i snor på foreningens veje, stier og fællesarealer. Der 
er mulighed for at slippe hunden løs i hundeskoven i Østeraa-dalen. 
Hækkeplanter 
§ 17.1. Fra 2009 må hækkeplanterne være enten liguster eller spiræa. På 
generalforsamlingen 2012 blev der vedtaget at man også må plante bøg. På 
generalforsamlingen 2014 blev der vedtaget, at man også må plante nauv.
Ved skift fra liguster, spiræa bøg eller narv SKAL der være tale om en hel 
ende/side. Det står følgende om hække i Haveselskabet Engens vedtægter: 
17.1 Hækkene må ikke beskadiges og skal af lejerne til enhver tid holdes fri for 
ukrudt og anden beplantning. 
17.5 Konstaterer bestyrelsen at der er planter, træer eller buske, som skader 
andre lejes haver eller hække, må lejeren straks efter påbud fra bestyrelsen 
fjerne disse eller beskære beplantningen ned i passende afstand og størrelse, 
således at hækkene får de nødvendige vækstbetingelser, jf. § 4. 
Ved plantning af hæk er det vigtigt, at hækken plantes højere end f.eks. 
græsplanen. Se også under dræn, da det kan være en fordel at overveje om det 
er nødvendigt at lægge dræn inden der sættes ny hæk. 
Hækkeklipning 
Højden på hækkene må max være 170 cm. Hækkene skal klippes i den periode, 
der er angivet i aktivitetsskemaet for det pågældende kalenderår. 
Til orientering skal det meddeles, at højre sidehæk set fra lågen skal klippes i 
toppen af den pågældende lejer. 
Brug af motordrevne redskaber (generatorer og hækkeklippere mm) er tilladt at 
anvende efter kl. 13.00 i de 3 weekender der ligger i forbindelse med de 2 uger, 
hvor der klippes hæk. 
På generalforsamlingen i 2012 blev det vedtaget, at hækklipning kan udsættes til
august måned. 
Informationstavler 
I Haveselskabet er der opsat informationstavler; en ved indkørslen til 
haveselskabet og den anden er placeret ved redskabsskuret ved fællesarealet. I 
disse informationstavler vil der løbende blive indsat informationer, der kan have 
interesse for havelejerne. 
I den ene halvdel af informationstavlen har de enkelte havelejere mulighed for at 
indsætte egne informationer, eksempelvis opslag om salg af haver. Husk også at
det er muligt at lave og se opslag på vores hjemmeside: www.hsengen.dk. 
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Installationer.
Enhver lejer har pligt til at holde egne installationer i orden jf. § 4. 
Kørsel 
§ 20.1 Al unødvendig kørsel på Engens område er forbudt. Højeste hastighed er 
max 15. km/t. Tænk på at der færdes mange børn på området og det skal være 
trygt at sende sine børn på legepladsen. Desuden ødelægger høj hastighed 
vejen. 
Motorredskaber 
§ 20.2 Anvendelse af motorredskaber og plæneklippere i sæsonen – fra 1. april 
til 1. oktober, må ikke finde sted på lørdage, søndage samt helligedage mellem 
kl. 13 og 15. Se undtagelse i afsnit om hækkeklipning ovenfor. 
Om aftenen forventes det, at alle tager hensyn til hinanden og ikke larmer efter 
kl. 20. 
Ophævelse/opsigelse af lejemål 
I §7 i vedtægterne er der en række muligheder for ophævelse af lejemålet, det er
f.eks. 
Manglende betaling af haveleje 
Lade andre bruge haven 
Manglende vedligeholdelse af haven 
Parkering på fællesarealer 
Al kørsel og parkering på fælles græsarealer er forbudt. Undtaget er dog plænen 
ud for haverne nr. 159, 160 og 161. 
Parkering på offentlig vej 
Alle veje i Haveselskabet Engen er offentlig vej. 
Parkering af biler og trailere til haver der ligger på hjørnegrunde SKAL foregå på 
hovedgaden og 10 meter fra hjørne. Dette er af hensyn til brandmyndighedernes 
mulighed for at kunne komme hur-tigt frem, for at give bedre udsyn samt for at 
beskytte dæksler i vejen. 
Det er IKKE tilladt at parkere campingvogne i Engen. 
Planter 
Vedtægterne for haveskabet Engen indeholder følgende om planter: 
17.3 Træer og buske må ikke vokse ind over tilstødende haver og skel. 
17.4 Pil, Poppel og hyld må ikke forefindes i haverne. 
17.5 Konstaterer bestyrelsen at der er planter, træer eller buske, som skader 
andre lejes haver eller hække, må lejeren straks efter påbud fra bestyrelsen 
fjerne disse eller beskære beplantningen ned i passende afstand og størrelse, 
således at hækkene får de nødvendige vækstbetingelser, jf. § 4. 
Se endvidere afsnittet om havevandring. 
Pligtarbejde 
For at spare på budgettet blev det på generalforsamlingen d. 25. februar 2008 
besluttet at indføre pligtarbejde. Pligtarbejde fordeles ligeligt for alle havelejere. 

Bestyrelsen indkalder 20 havelejere af gangen til pligtarbejde på 
haveforeningens fællesarealer. Bestyrelse indkalder havelejere med 14 dages 
varsel pr. brev/mail og opslagstaler.

Bestyrelsen skal kontaktes, hvis en havelejer ikke kan møde op til pligtarbejde 
eller hvis en anden person repræsenterer haven.

Møder de indkaldte havelejere ikke op, kan bestyrelsen idømme en bod på 
kr.150,-



Salg af haver 

Der er følgende procedurer ved opsigelse vedrørende havelod med bebyggelse:

• Sælgeren kontakter formanden.

• Formanden kontakter derefter vurderingsudvalget.

• Vurderingsudvalget laver en værdiansættelse af have og bebyggelse som angiver 

havens maksimale salgspris. En vurdering koster 300,- kr. og er gyldig i et år. 

• Sælgeren kontakter atter formanden. 

• Formanden laver overdragelsespapirer og lejekontrakten.

• Sælgeren informerer køberen at, ved overdragelse af have og bebyggelse, formanden 

betales kontant: 

- 1.000 kr. for medlemsskab i haveselskabet.

- 1.000 kr. depositum.

Overdragelsen foretages, som udgangspunkt, i haven. Her sker betaling mellem køber og 

sælger, samt ovenstående nævnte afregning med foreningen. 

Ny havelejer godkendes af bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 3. 

Skadedyr 

Havelejer er, ved konstatering af rotter og andre skadedyr, forpligtiget til straks at 

meddele dette til bestyrelsen. Herefter kontakter bestyrelsen skadedyrsbekæmper og 

foretager de fornødne foranstaltninger i henhold til § 20 stk. 8.

Kontaktoplysninge: kontaktet formanden via tlf.93 94 95 70 eller 

mail:formand@hsengen.dk.  

Kasseren kan kontaktes via tlf. 93 94 95 71 mail: kas@hsengen.dk.

Til- og ombygning (nybygning) 
Vedrørende til-og ombygning til nuværende bebyggelse skal byggeplanerne 
godkendes af bestyrelsen inden du går i gang med arbejdet. Til-og ombygning, 
der IKKE er godkendt, vil blive forlangt fjernet. Det samme gælder nybygning.

Tyveri.
Har du haft tyveri i dit havehus, skal du kontakte dit eget forsikringsselskab, da 
Haveselskabet Engen kun har tegnet kollektiv brandforsikring. Bestyrelsen vil 
gerne informeres i tilfælde af indbrud og vi opfordre havelejere til at politianmelde
dette. Uden for havesæson opfordres havelejer til at kikke ud til deres hus og yde
god naboskab ed at holde øje med hinandens huse. 

Vandingsregler 
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Vanding er tilladt hver anden dag. Dog altid udenfor tidsrummet 10.00 - 16.00. 
Medlemmer med ulige have nr. må vande på ulige datoer. Medlemmer med lige 
have nr. må vande på lige datoer. 
Overtrædelse af vandingsreglerne kan medføre idømmelse af et gebyr på kr. 
100,-
På generalforsamlingen i 2015 blev der besluttet følg: Alle have lejer er må 
vande den 31. i måneden. 
Bilvask i Engen er forbudt.
 
Vandåbning/-lukning 
Ved såvel vandåbning i foråret som ved vandlukning i efteråret anmoder 
bestyrelsen samtlige havelejere om at være til stede. Er man forhindret, kan man
sende en stedfortræder eller lave en aftale med sin nabo. Dato og tidspunkt vil 
fremgå af de papirer havelejere modtager pr. post eller mail umiddelbart før 
generalforsamlingen. Derudover sættes opslag i informationstavlerne. 
Fremmøde sker af hensyn til åbning og lukning af vand i de enkelte haver. 
Såfremt hanerne ikke er henholdsvis lukket og åbnet i forår og efterår og 
havelejeren ikke er til stede eller sendt en stedfortræder, vil den pågældende 
havelejer blive opkrævet en bod på kr. 150,- tillagt evt. en regning på spildt 
vandforbrug. 
Det er af yderste vigtighed at havelejeren efterlever dette af hensyn til 
forebyggelse af vand-sprængninger i foreningen. Eventuelle udgifter til 
vandsprængninger indenfor havelågen påhviler den enkelte havelejer. 
På engens generalforsamling den 28. februar 2011, blev det vedtaget at alle 
haver SKAL have monteret en stophane ved hver havelod. På den måde er det 
muligt at lukke for vandet til den enkelte have sådan at ”ulykken” begrænses, så 
hele vejen ikke skal have lukket for vandet, indtil sprængningen er bragt i orden. 
Seneste frist for montering af stophane var vandåbning 2012. Hvis stophanen 
ikke er monteret endnu, så få bragt det i orden inden vandåbning 2013.

Vedtægter for Haveselskabet Engen 
Alle havelejere får ved køb af en have udleveret ”Vedtægter for Haveselskabet 
Engen”. Ved salg af have skal vedtægterne overdrages til køber ellers skal 
sælger betale kr. 50,- for et nyt eksemplar. Vedtægterne fremgår af hjemmesiden
www.hsengen.dk.

Vejarealer 
Alt uden for hækkene – eksempelvis grus, sand, fliser, byggematerialer og 
lignende skal placeres i haven eller fjernes fra vejen inden 14 dage efter 
modtagelsen. 
Udenfor havelågen, må der højest lægges fliser 75 cm ud fra havelågen samt en 
1 meter til begge sider til henstilling af blomsterkrukker eller lignende. 
Disse beslutninger er truffet i overensstemmelse med §6, stk. 2-3 i de generelle 
vedtægter for
Haveselskabet Engen.
Havelejer har pligt til at holde vejen fri for huller ud til midten af vejen, så vejen er
farbar hele tiden.

ENGENS ABC
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