
Grundejerforeningen Bakkebjerg - Ordensreglement 

Tlf: 26 17 90 40, E-mail: bestyrelsen@bakkebjerg.dk, Web: www.bakkebjerg.dk 

 

1. Kørselshastighed i området max. 30 km/t bør overholdes. 

 

2. Græsslåning er kun tilladt: 

Søn- og helligdage fra 09:00–12:00 

Hverdage  fra 09:00–17:00 

Disse tider gælder også for havefræsere, motorsave og lignende motorredskaber. 

 

3. Det er IKKE tilladt at afbrænde haveaffald jf. Gribskov Kommunes 

Affaldsbekendtgørelse af 1. januar 2011. Afbrænding af andet affald end 

haveaffald er ligeledes forbudt. Læs mere HER 

 

4. Alle grundejere skal slå græsset i rabatten og renholde halv vejbredde ud for egen 

grund, samt friholde græs fra asfaltkanten med minimum 10 cm. 

 

5. Forstykker og grundareal skal være slået mindst 2 gange årligt: 

Første gang inden 15. maj 

Anden gang inden 15. juli 

Såfremt græs og ukrudt udenfor grunden ikke er slået som anført, eller på anden 

måde er forsømt i væsentlig grad – efter foreningens skøn – er bestyrelsen 

berettiget til – UDEN VARSEL – at lade de fornødne arbejder udføre for den 

pågældende grundejers regning, og hos dem opkræve de dermed afholdte udgifter. 

 

6. BJØRNEKLO skal fjernes inden blomstring. Hvis grundejeren ikke efter påtale 

sørger for dette, er bestyrelsen berettiget til at lade arbejdet udføre for grundejerens 

regning. 

 

7. Ejere af husdyr skal sørge for, at disse er under kontrol og ikke er til gene for andre 

samt at opsamle eventuelle efterladenskaber. 

 

8. Biler skal parkeres udenfor vejarealerne og på en sådan måde, at de ikke er til gene 

for gående. Der skal ifølge loven være plads til 2 parkerede biler på hver grund. 

Midlertidig parkering udenfor grunden jævnfør færdselsloven. 

 

9. Det er grundejerens pligt at holde grundene rent for affald; eksempelvis 

uindregistrerede biler, campingvogne, overskudsmaterialer fra byggeri og 

udvidelser. I forbindelse med byggeri skal materialer fjernes hurtigst muligt fra 

græsrabatterne. 

 

10. Det er grundejerens pligt – at underrette – samt sørge for at lejere/lånere overholder 

foreningens ordensreglement, og at gæster gøres opmærksom på disse, især 

reglerne om parkering – med henvisning til pkt. 8. 

 

Bestyrelsen anmoder indtrængende medlemmer om at overholde ordensreglementet, således at vi 

alle kan få nogle rolige timer i området og bevare det gode naboskab. 

 

Med venlig hilsen 

BESTYRELSEN 

 

Som vedtaget på Generalforsamlingen den 13. april 2008. 
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