
Ordensreglement for Teglhøj Grundejerforening - god skik i Teglhøj Grundejerforening  

1. Formål 

1a. Formålet med ordensreglerne er at sikre et rart og velfungerende miljø for beboere og gæster i vores 

område.  Godt naboskab og god skik i hverdagen bør kendetegne vores forening. 

2. Veje og stier 

2a. Veje og stier ejes af foreningen, og derfor er man forpligtet til at følge foreningens anvisninger. Vejene er 

underlagt lov om private fællesveje, hvilket blandt andet indebærer, at kommunen er vejmyndighed.  

2b. Intet affald må henlægges på veje eller stier. 

2c. Veje og grønne rabatter ud for parcellen skal holdes rene og bibeholdes i oprindelig bredde 

(Tranevej/Blåbærvej: 2,5 m, øvrige veje: 1,5 m). Græs i asfalt ud for egen parcel skal fjernes af parcelejeren. 

Ikke rensede vejstykker og grønne rabatter renses for ejerens regning, dog ikke før der er givet skriftligt 

varsel. 

2d. De grønne rabatter er en del af det fælles vejanlæg og tilhører foreningen. Rabatten skal vedblive at 

være en græsrabat, f.eks. må græsset ikke erstattes med grus. Såfremt indkørsler anlægges, må de ikke 

bryde indtrykket af en sammenhængende rabat. Der må kun anlægges græsarmerede belægninger. 

2e. Græsslåning af de grønne rabatter foretages af grundejerforeningen og for dennes regning. 

2f. Grundejerne skal sørge for, at parkerede biler med mere fjernes fra græsrabatten de dage, hvor der slås 

græs. 

2g. Vendepladser skal holdes fri for parkerede biler med mere. 

3. Højen 

3a. Højen er foreningens ejendom, og derfor er man forpligtet til at følge foreningens anvisninger. Desuden 

er der på højen en bronzealderhøj, som er underlagt fredningsbestemmelserne.  

3b. Stierne på Højen må ikke spærres med grene eller lignende. 

3c. Ridning er forbudt på Højen og på stierne, der fører til Højen.  

3d. Alle regler som almindeligvis gælder færdsel i private skove gælder også på Højen. 

4. De private parceller 

4a. Foreningens medlemmer opfordres til at udøve godt naboskab mellem de private parceller.  

4b. Medlemmerne bør være opmærksom på, at de er underlagt al lovgivning, der gælder hegn, træer, osv.  

samt kommunens forbud mod bål og afbrænding af haveaffald. 

4c. Det er godt naboskab at informere naboerne, når man bygger om eller holder stor fest. 

4d. Det er godt naboskab at aftale med naboerne, hvornår det er belejligt at slå græs og arbejde med 

støjende maskiner. 

4e. Det er godt naboskab at sørge for at eventuel hund, kat eller lign. ikke er til gene for andre. 

Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 29.4.1967 og senere ændret på ordinære 

generalforsamlinger den 24.4.1971, 19.5.1973, 21.4.1979, 30.4.1983, 24.5.1986, 31.5.1997, 24.05 2008 og 

13. 05. 2017 


