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Huskeregler for medlemmerne: 

Det er ved lovgivning forbudt at parkere med 2 hjul på fortovet i byzone i hele Danmark. Det er vigtigt, at 

dette overholdes også af gæster og leverandører, så vi formindsker antallet af skader på vores fortove. Hvis 

I observerer, at f.eks. en lastbil forårsager skader, bedes I tage et foto af køretøj med navn og 

nummerplade og informere bestyrelsen, så vi kan forsøge at få skadevolder til at betale for skaden i stedet 

for grundejerforeningen. 

Der er ligeledes lovgivning, der bestemmer, at man ikke må læsse løs jord af på vejbanen – det skal i 

container for at undgå skader på vejbanen. 

Ved ny- eller ombygning er den enkelte grundejer som bygherre efter dansk rets almindelige 

erstatningsregler ansvarlig over for grundejerforeningen for de skader, som forårsages på fortove og 

vejbane. Husk derfor f.eks. at fotografere fortov og vejbane som dokumentation for standarden før 

arbejdet og sørge for køreplader under containere og tunge redskaber. Hvis der alligevel sker skader, skal 

grundejeren (ikke grundejerforeningen) betale reparationen. Grundejeren kan efterfølgende kræve 

refusion (regres) af entreprenør/håndværker. Hvis grundejeren har konstateret skader på fortov mv. inden 

arbejdes afslutning, er det en god idé at tilbageholde et beløb til dækning af disse. 

Grundejere er forpligtede til at holde rendestenen og halvdelen af vejbanen ud for parcellen ren. Det 

betyder, at man med jævne mellemrum (faktisk 1 gang om ugen) skal ud med kost og skovl, feje 

rendestene og fjerne blade, grus og andet. Dette har stor betydning for vandets afløb fra vejbanen, som 

derved holder længere. Hvis der står lunker på dit vejstykke, ville det også være til alles gavn, hvis du gik ud 

og fejede vandet ned i regnvandsbrønden. Bestyrelsen kan konstatere, at der nogle steder ligger gamle 

blade og andet i flere år i rendestenen. Det er helt klart ikke acceptabelt. 

Bagkanten (stykket mellem fliser og skel) skal holdes luget, og beplantning i skel skal klippes, således som 

det fremgår af vejledningen på vores Hjemmeside www.sdr-hanssted.dk. Bestyrelsen kan ligeledes 

konstatere, at nogle steder dækker hækbeplantningen hele bagkanten helt ud til fliserne. Det er heller ikke 

acceptabelt. 

Husk også at tage hensyn til naboerne, når du bruger motordrevne haveredskaber. Vi forsøger på frivillig 

basis at overtale vores medlemmer til at holde ”fredstid” i juni, juli og august, lørdag og søndag 

eftermiddage fra kl. 12-19 –.  Det burde vel kunne lade sig gøre at finde andre tidspunkter? Vi skulle jo alle 

gerne kunne nyde vores haver og få fuld valuta for vores høje ejendomsskatter  Heldigvis respekterer 

flere og flere dette til alles gavn og glæde… 

Information om Politiets Ordensreglements regler for musikstøj findes ligeledes på  www.sdr-hanssted.dk. 

Venlig hilsen 

GF SØNDRE HANSSTED 


