
Ordensforskrifter i henhold til §§ 5 og 12 i "Vedtægter for Strandbakkens Grundejerforening". 

Ud over gældende forskrifter i bygnings-, brand- og sundhedsvedtægter skal nedennævnte forskrifter 
overholdes og de givne henstillinger efterkommes i så vid udstrækning som muligt.

Ordensforskrifterne gælder for vejarealerne samt for strandarealet og bestyrelsen er berettiget til at 
håndhæve forskrifterne, jfr. vedtægterne. Bestyrelsen er berettiget til at lade forsømt vedligeholdelse 
udføre for ejerens regning efter forudgående varsel.

I. Vejarealer.

1. Vejarealerne - inklusive fortove - må ikke benyttes som oplagsplads samt til langtidsparkering af biler, 
campingvogne, trailere mv. Midlertidig placering af haveaffald på vejene for afhentning er ikke tilladt.

2. Fortovene skal udlægges med græs. Dette skal slås og vedligeholdes af den grundejer, hvis grund ligger 
ud for fortovet. Grundejeren er ligeledes pligtig til at feje og holde rendestenen ud for sin grund.

II. Gangstier.

1. Gangstierne må ikke benyttes som oplagsplads. Midlertidig placering af haveaffald på stierne for 
afhentning er ikke tilladt.

2. Gangstiernes areal skal renholdes ved fejning o.l. samt holdes fri for beplantning (udhængende grene, 
opvækst, o.l.) af den grundejer, hvis grund ligger ud for gangstien.

III. Vejarealer samt strandarealer.

1. Papir, affald m.m. må ikke bortkastes på arealerne.

2. Der må ikke drives jagt på arealerne. 

3. Det er ikke tilladt at fjerne, beskære eller ødelægge beplantningen.

IV. Strandarealet.

1. Det er ikke tilladt at fjerne, flytte eller tilføre jord, sand, ral eller sten. Rydning af sten på stranden for
at bedre badeforholdene er dog tilladt.

2. Både må kun hales i land i den østlige del af strandarealet.

V. Det henstilles

1. Al brug af motoriserede redskaber, motorplæneklipper, motorsav, græstrimmer, motoriserede værktøjer
m.m. må kun anvendes på følgende tidspunkter: hverdage 8:00 – 19:00 samt weekend og helligdage 8:00 – 
13:00. (Nyt)

2. At biler ikke parkeres på vejene.

VI. For overtrædelse af foranstående ordensregler punkt I-IV kan bestyrelsen pålægge bøder på indtil 
kr. 200,00.


