
 
 
Ordensregler: 

 

Vedr. beskæring af hæk rundt om fællesarealet.  
 
Såfremt der er hæk ind til fællesarealet, skal højden på denne være mellem 3 og 3½ m. det 
påhviler den enkelte grundejer, hvis grund støder op til fællesarealet og stier at klippe denne hæk 1 
gang årligt i april. Afklippede grene kan efterlades langs hækken mellem parcellen og fællesarealet 

– IKKE PÅ GRÆS-AREALET – og anbringes på bålpladsen TIDLIGST 2 uger før St. Hans. 
 

 

Bestyrelsen vil i øvrigt gøre opmærksom på flg.: 
 

- Snerydning af fortove og stier og evt. grusning og saltning er STADIG den enkeltes ansvar, 
selvom vi har aftale om snerydning af disse.  

- Beskæring af træer, buske og hæk til samme, således der er fri passage på min. 1,5 m. i 
bredden og 2,5 m. i højden! Såfremt disse mål ikke overholdes, kan snerydning ikke foretages 
de pågældende steder! 

- Fortove og stier er ikke oplagsplads til opgravet jord og lign. 
- Biler parkeres fortrinsvis på egen grund, således at genboer kan komme ud og ind af egen 

indkørsel uden problemer. 
- Parkering med på fortov er pr. 1. marts forbudt. 
- ”søndagsbrug” af motorredskaber foregår ml. kl. 10 – 12 
- Musik og lign. spilles for lukkede døre og vinduer af hensyn til naboerne. 
- Fællesarealet er ikke oplagsplads til f.eks. både, campingvogne, trailere eller lignende. 
- At hundeejerne samler hundeefterladenskaber op, såfremt hunden har ”tabt” noget, og ikke 

smider plasticposen ind i den nærmeste hæk, benyt evt. den nærmeste container. 
- At bilister sænker hastigheden i vort område til 40 km/t. 
 

 

Kørsel til og fra vores område: 
- Det henstilles fortsat at sætte farten betydeligt ned før venstresvinget fra Elmevej ind på 

Egebakken og ikke ”drøne” til venstre – ind over hajtænderne i et lille venstresving i stedet for 
det lovmæssigt store sving. Vær i øvrigt også ekstra opmærksom hvor Askevej munder ud på 
grenen af Egevej.  

 
 

Parkering på fortove er pr. 1. marts forbudt – det gælder også for gæster 
 

 


