Hegn- og lågereglement for afdeling 33 – Birke-/Bøgeskoven.
Vi værdsætter i afdelingen et miljø, hvor der er plads til forskellighed. Derfor skal der I
vores hegnsregler være forskellige muligheder for etablering af låger og hegn.
Da vi bor tæt er det nødvendigt at have nogle retningslinjer, således at bebyggelsen ikke
fremtræder rodet.
Vi sætter pris på at vores afdeling fremstår grøn og frodig. Vi skal derfor passe på de
eksisterende hække imellem haverne.

Der er følgende regler for hegn:
Det er ikke tilladt at sætte hegn tættere end 1 meter op af bøgehækken. Allerede
etablerede hegn skal fjernes ved forfald. De må altså ikke genetableres. De skader
hækkenes vækst. Hegn der tidligere er søgt tilladelse til og godkendt skal ikke
fjernes.
Der må opsættes hegn i forhaven (ved indgangsdørene) til adskillelse mellem
to lejemål i rækkehusene. Det er tilladt at fjerne den hæk, der er sat mellem de to
hoveddøre.
Et hegn må max være 180 cm i højden.

Eksempler på et hegn og låger i forhaven (ved indgangsdørene).

Der er følgende regler for låger:
Låge i forhaven må max være 150 cm i højden og skal hængsles sådan, at den ikke
er til gene for skraldespandsrummet. Det er tilladt at have en låge, som inklusiv 30
cm åben flet, er 180 cm.
Låge i baghaven må max være 180 cm i højden.

Eksempler på tilladte låger på havesiden.

Disse generelle retningslinjer skal overholdes:
Alle hegn og låger skal være lavet i træ, fremstå som natur eller males grå, som alt
andet træværk i afdeling 33.
Ingen hegn eller låger må fastgøres i ejendommens murværk.
Opsætningen skal være i håndværksmæssigt forsvarlig stand og skal ved arbejdets
afslutning synes og godkendes af driftkontoret.
Alle hegn og låger, der ikke er godkendt af driftskontoret, vil blive fjernet ved
fraflytning og kan således ikke overdrages til nye lejere.
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