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Grundejerforeningen Ved Strandgaardens bestyrelse var rundt og kigge på veje og grunde 

Søndag d. 16. september. 

Det var en hyggelig tur, hvor vi fik talt med nogle af grundejerne, og vi noterede os at de 

fleste grunde ser pæne ud. Vi har forskellige måder at indrette os på og det er en dejlig 

oplevelse at se hvordan vi hver især mener at de giver mest hygge for os selv. Dejligt med 

mangfoldighed. 

Vi vil dog bede alle grundejere at se efter, om I har fået klippet den del af jeres træer og 

buske, der hænger ud over rabatten og vejen, så de opfylder reglerne om 275 cm. over 

rabat og 400 cm over vej! 

       

 

Husk også lige at klippe græsset, inden klokken 12.00 om søndagen, tag hensyn til dine 

naboer. 

 

Enkelte grunde er mindre pæne at kigge på da der roder lidt. Det ville være rart hvis man 

lige fik ryddet op!  

Har du byggematerialer på grunden, og skal bruge dem på sigt, så få dem dækket lidt af, 

så det ikke ser så beskæmmende ud. Skal du af med dem, men har problemer med det, 

så er du velkommen til at kontakte bestyrelsen, så vil vi se om vi kan hjælpe dig med en 

løsning. 

 

På en grund stod der en lastbil med anhænger parkeret. Dette er ikke tilladt, og vi må 

bede om at finde et andet sted at parkere. 

 



En anden beboer fik vi en behagelig samtale med, omkring nogle maskiner på grunden.  

Vi blev enige om ikke skulle stå der længere tid, men man var i gang med noget tilbygning. 

På Spurvevej fik vi en længere samtale med en grundejer som var ked af nogle høje 

træer, der står lige ved hans vest skel. Her er det rigtig godt med noget dialog, tal med din 

nabo, fortæl ham det er et problem, eller har du selv nogle høje træer der står i, eller 

meget tæt på skel, så hør din nabo om de generer! 

 

Vi fik også talt med en ny grundejer, der har købt en grund som længe har trængt til at 

blive ryddet op på. Den nye ejer har fået ryddet gevaldigt op og er ved at rive ned og 

bygge noget nyt. Det er rart at se når de enkelte forfaldne ejendomme får nyt liv. Det er 

naboerne sikkert også glade for. 

 

Vores opfordring er:  

Se lige efter om der er noget du burde få gjort noget ved, så din grund ikke virker 

beskæmmende i en ellers pæn og alsidig Grundejerforening. 

Har du en campingvogn stående, så sørg lige for at den er ren og pæn. 

Containere er ikke det der pynter mest, men er vel ok at have stående i en begrænset 

periode, men står den der gennem flere år, burde man vel finde en anden løsning eller 

dække den af med noget beklædning. 

Biler skal være indregistreret hvis de henstår på grunden, og biler må ikke i længere tid 

parkeres i rabatten. 

 

De bedste hilsener og et rigtig godt efterår til jer alle 

 

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Ved Strandgaarden 


