
 
 
 
Til opslagstavlen  
 
Grundejerforeningen vil med denne seddel, gøre opmærksom på nogle enkle regler. Nogle af 
reglerne er pålagt jf. bekendtgørelser og lokalplaner, andre er henstillinger, som er vedtaget på 
generalforsamlinger gennem årene. Vi håber, at alle vil efterleve reglerne for herved at sikre 
godt naboskab.  
 
Afbrænding af affald  
Afbrænding af affald, herunder haveaffald, er ikke tilladt jf. affaldsbekendtgørelsen for Slagelse 
kommune. Haveaffald bortskaffes i beholderen til haveaffald eller på kommunens 
genbrugspladser.  
 
Parkering på veje og i rabatter  
På hver sommerhusgrund skal der, jf. gældende lokalplaner, være mulighed for parkering af to 
biler. Grundejerforeningen henstiller til foreningens medlemmer at bruge disse og herved 
friholde veje og rabatter for parkerede biler, påhængs- og campingvogne. Ved at bruge egne 
parkeringspladser sikres at biler m.m. ikke generer øvrig færdsel på vejene, herunder evt. 
færdsel med redningskøretøjer m.fl.  
 
Brug af støjende maskiner  
Bestyrelsen henstiller til foreningens medlemmer at undgå græsslåning med motorplæneklipper, 
træfældning med motorsav og brug af støjende maskiner i tidsrummet fra lørdag klokken 15:00 
og indtil søndag klokken 09:00 og igen søndag mellem klokken 13:00 og 17:00.  
 
Højde på hegn, græsrabatter og stier 
Jf. hegnsloven er højden på hegn mellem grunde fastsat til 1,80 m og må ikke uden naboens 
samtykke overstige 2 m. Hegn mod vej og sti skal holdes studsede, så de ikke er til gene for 
færdslen eller hindrer udsynet. Det påhviler medlemmerne at slå græsset på rabat og stier, der 
grænser op til deres grund, samt holde disse fri for affald m.v. Grundejerforeningen henstiller til, 
at disse bestemmelser bliver efterlevet. 
 
Hastighed  
Grundejerforeningen henstiller til, at der højest køres med 20 km/t. Tænk på:  
 

• Mange børn leger her og kan hurtigt komme ud på vejen.  

• Vejene er belagt med granit, og i tørre perioder vil høj hastighed hvirvle meget støv op til 
gene for øvrige beboere.  

• I våde perioder vil høj hastighed øge nedslidning af vejene. 
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