
ORDENSREGLEMENT GRUNDEJERFORENINGEN ENGBAKKEN.

Formål:

Formålet med reglementet er at gøre ophold på Engbakken så behageligt som muligt, og endvidere 
skal ordensreglementet være med til at bevare områdets grønne udseende og det gode naboskab.

Ordensreglementet skal supplere de tinglyste servitutter, samt lokalplanen for området.

Ansvar:

Den enkelte grundejer er ansvarlig for, at ordensreglementet overholdes for så vidt angår egen 
grund, uanset om man selv er bruger af grunden, eller har overladt (udlejet) brugen til en anden.

Det pålægger den enkelte grundejer at gøre sine gæster opmærksom på reglerne for ophold og 
færdsel i området.

Både grundejerforeningen og den enkelte grundejer kan påtale overtrædelser af reglementet.
Grundejerforeningens bestyrelse afgør om den vil søge ordensreglementets bestemmelser 
gennemført f.eks ved retsligt spørgsmål eller bede tredjepart om at udføre arbejdet for grundejerens 
regning. Ethvert arbejde der udføres af grundejerforeningen, skal varsles til grundejeren med 8 dage 
i anbefalet brev fra bestyrelsen. Alle foreningens udgifter til evt. arbejde kan kræves refunderet af 
den pågældende grundejer.

Grundejerforenings bestyrelse skal ved forhandlinger med tilstødende grundejerforeninger søge at 
gennemføre samarbejde, der kan sikre gensidig ro og fred i størst mulig omfang.

Færdsel og kørsel:

Ved færdsel til og fra grundene og ved ophold på disse bør der vises hensyn over for alle beboere. 
Således at fare for færdselsuheld, generende støj og støv undgås i størst mulig omfang.

På vejen skal færdsel kun ske ved lav hastighed max 30 km/t og der skal tages hensyn til legende 
børn, og andre beboere i området. Hvis færdsel ikke sker med lav hastighed, vil bestyrelsen 
igangsætte flere hastighedsnedsættende tiltag.

Det er ikke tilladt at benytte eller parkere og prøve ikke- indregistrerede biler og motorcykler i 
området .Det er ikke tilladt at parkere ikke - indregistrerede biler og motorcykler  på den enkelte 
parcel.

Parkering:

Beboerne henstilles til at parkere husstandens køretøjer på egen matrikel.

Langtidsparkering eller daglig parkering af campingvogne, både, hestetrailere, salgstrailere, 
skurvogne, er ikke tilladt i området. En kort klargøring til ferie af campingvogne  er dog tilladt .



Daglig eller langtidsparkering af køretøjer der kræver større kørekort end B( 3500kg) er ikke tilladt 
på hverken vejene eller den enkelte parcel. Der henvises til kommunens p pladser til dette formål.

Husdyr:

Katte:
Løse og vilde katte må ikke fodres og plejes
Katte skal være forsynet med halsbånd/øremærkning.

Hunde:
Hunde skal altid holdes i snor.
Hunde må ikke luftes på andres parceller.
Man skal samle hundens efterladenskaber op.
En hund må ikke efterlades i haven så lang tid, så den er til gene for andre grundejere ved 
vedholdende gøen.

Fugle kaniner m.v.
Der må ikke holdes høns eller duer.
Det er tilladt, i ikke erhvervsmæssig øjemed at holde fugle og kaniner. Disse skal dog indhegnes 
forsvarligt. Burene må ikke placeres nærmere end 2,5 meter fra skel. Burene skal holdes i god ren 
stand.

Der må ikke drives kennelvirksomhed fra ejendommene, og dyreavl må ikke finde sted i 
erhvervsmæssigt øjemed.
Generelt vedrørende dyrehold må ejeren ikke foretage sig noget, der er til gene for omgivelserne, 
især med  hensyn til støj og hygiejne.

Affald:

Alle grundejere skal være tilknyttet den kommunale dagrenovation.
Storskrald henvises til kommunens genbrugsplads.
Der må ikke henlægges affald, der ved lugt eller udseende kan virke generende for andre.
Der må ikke forefindes affaldsplads eller mødding på grundene. Haveaffald må ikke anbringes i 
nærheden af skel. Kompostbeholdere er tilladt.
Afbrænding af affald eller haveaffald er ikke tilladt.

Støj:

Brug af støjende maskiner, som motorsave, kædesave, entreprenørmateriel, vinkelslibere, plæne og 
hækkeklippere etc. Må kun anvendes i tidsrummet alle dage kl 09-19.
Støjende instrumenter, samt radioer etc må ikke anvendes udendørs, så det virker generende for 
omgivelserne.

Grundene:

Grundene skal holdes i almindelig ryddelig stand. 



Der må ikke finde opbevaring sted på grundene. Det er dog tilladt midlertidig at opbevare 
byggematerialer til nybyggeri eller tilbygning.

Hække , Hegn og Veje:

Postkasser skal opsættes ifølge almindelig gældende lov.
Det er ikke tilladt at fjerne skelpæle.
Grundejer skal vedligeholde hæk ud mod fællesarealer, samt på egen grund.
Hæk/hegn i skel skal overholde hegnslovens krav .
Alle grundejere skal holde fortov/rabat ud for grunden.
Evt. skade forvoldt på fortov eller vej skal meddeles bestyrelsen.

Fællesarealer:

Al færdsel med registrerede køretøjer på fællesarealer er forbudt.
Fælles arealer passes af en udpeget virksomhed eller person af bestyrelsen.
Der må ikke smides affald på fællesarealerne.

Antenner etc.:

Der må ikke opstilles antenner eller radiomaster på grundene.
Mini vindmøller må ikke opsættes i området.

      Grundejerforeningen Engbakken

    Godkendt på generalforsamlingen den 12 /2 2013


