
Grundejerforeningen Jyllinge Sommerland      

   

 

Beskæring mod vejen 
Som grundejer har du ansvaret for, at beplantningen er beskåret. 

2016-2017 

 

 

 

 

Sådan gør du 
Kommunen og grundejerforeningen beder dig om at beskære din beplantning mod vej 
som vist på skitsen.  
Lovgivning 
Du kan finde lovhjemlen i vejloven § 47 i lov om private fællesveje.  
Trafiksikkerhed og fremkommelighed 
I nogle tilfælde kan oversigtsforholdene til Osvej være forringet på grund af 
beplantningen. Trafiksikkerheden kan kun sikres, hvis beplantningen beskæres løbende.  
 

Velkommen til grundejerforeningen 



Grundejerforeningen Jyllinge Sommerland      

   

 
Bestyrelsen: 

Formand: Erik Krøll, Paulsvej 12, tlf:46732320        

Næstformand: Jesper Larsen, Vernersvej 3, tlf: 40 50 71 82 

Kasserer: Henrik Nielsen, Paulsvej 13, tlf: 25 44 11 63    

Bestyrelsesmedlem: Michael Borg, Vernersvej 17  

Bestyrelsesmedlem: Henning Overgaard, Vernersvej 14 

 

Kontingent: kr.1.400,00 pr.halvår 

Periode 1/4 til 30/9 & 1/10 til 31/3 

 

Generalforsamling: afholdes i første halvdel af maj. 

 

Brændeflækkerlau: 

Kontaktpersoner: Jørgen Sylvest, Vernersvej 7, tlf:46732363 

                         og Jesper Larsen, Vernersvej 3, tlf: 40507182 

 

Fællesarealer: 

Adgang til fællesarealet sker via Knudsvej 18 og mellem Vernersvej 

20 og 22. Ved Værebro å mod nordøst er der desuden adgang til 

nabogrundejerforenings fællesareal.  

Medlemskab er tvunget i henhold til lokalplan og tinglysninger på 

grunden. Medlemmer af foreningen er grundejere på:  

Paulsvej, Vernersvej, Knudsvej, Osvej 55-69, Sommervej(lige 

numre) samt Olesvej. 

Ordensregler: 
Formål: I Jyllinge Sommerland ønsker vi, at der skal være plads til alle. Derfor 

opfordrer vi til, at alle i det daglige husker at tage hensyn til deres 
omgivelser. 

 I den daglige færdsel på vores veje skal vi huske på, at vi ikke har fortove, 
så det er vigtigt, at alle er med til at sikre de bedst mulige forhold for alle 
cyklende og gående ved vejene. 

 
§1 Det påhviler enhver parcelejer at vedligeholde sin grund og rabat, således 

at det ikke er til gene for naboer og folk, der færdes i området. Såfremt en 
parcelejer ikke selv formår at vedligeholde sin grund, kan denne – efter 
gentagne personlige henstillinger fra bestyrelsen – drages til økonomisk 
ansvar for den udgift, der måtte være, ved at forholdene bringes i orden. 

 
§2 Enhver parcelejer har pligt til at holde vejarealet fra grunden ud mod 

vejens midte ordentlig og rent for ukrudt. Dette er for at undgå skader på 
asfalten og for at sikre, at færdsel til fods kan foregå uhindret. 

 
§3 Al færdsel på vejen skal foregå med størst mulig hensyntagen til området 

og de mennesker, der bor her. Derfor opfordres der til at køre langsomt 
(maks. 30 km/t). 

 
§4 Det er ikke tilladt at: 

-  grave i, eller på anden måde beskadige fællesarealer 
- henkaste eller afbrænde affald på eller ved fællesarealerne 
- beskadige beplantning på foreningens arealer 
- parkere eller campere på fællesarealer 
- færdes med motorkøretøjer uden for vejene 

 
§5 Afbrænding af affald må ikke finde sted i henhold til gældende 

politivedtægt. 
 
OBS:     Vær opmærksom på, at det ikke påhviler grundejerforeningen, eller dennes 
bestyrelse at sikre, at gældende politivedtægter overholdes. Således skal klager over 
eksempelvis støj fra husdyr, fritgående husdyr, manglende overholdelse af 
hastighedsbegrænsninger i området, m.v. rettes direkte til politiet. 

  
 


