
Velkommen til Hasselhøj 
 

 
Velkommen i Grundejerforeningen Hasselhøj  
Med dette velkomstbrev vil vi gerne byde velkommen i Grundejerforeningen Hasselhøj og 
samtidig give lidt informationer om bebyggelsen.  
 
For området gælder Fredensborg kommunes lokalplan nr. 15. På grundlag heraf er  
der stiftet både grundejer- og antenneforening. Som ejer af ejendomme i området er du 
forpligtet til at være medlem af begge foreninger. For grundejer- såvel som for 
antenneforening er der udarbejdet vedtægter. Hvis du ikke har disse vedtægter, kan du få 
dem ved at henvende dig til den respektive bestyrelse, eller downloade dem på  
www.gf-hasselhoj.dk. 
 
Ifølge vedtægterne skal G/F Hasselhøj holde generalforsamling inden udgangen af marts 
måned, kontingentet opkræves herefter. På generalforsamlingen fastsættes bl.a. 
medlemskontingent samt eventuelle gebyrer. Vi anbefaler, at du sætter dig ind i foreningens 
vedtægter.  
 
Ejerskifte  
Ved køb eller salg af ejendomme i foreningens område skal både sælger og køber melde 
ejerskifte til G/F Hasselhøj.  
 
Nøgler til fællesskur 
Nøgle til fællesskuret på plænen mellem 100- og 300-rækken skal udleveres af den tidligere 
ejer. Hvis du ikke har fået nøglen overdraget fra den tidligere ejer - eller hvis din nøgle 
bortkommer - kan du rekvirere en ny hos bestyrelsen mod et gebyr. Gebyret på 500 kr. er 
fastsat på generalforsamlingen. 
 
Græsslåning og øvrige beplantede arealer  
Græsslåningen er siden 2013 udliciteret til ekstern gartner.  
 
Havedage 
Grundejerforeningen afholder 2 årlige havedage – lige før sommeren og i efteråret. Opgaverne 
består typisk i klipning af diverse buskads, hække ved legepladser og parkeringspladser, kant-
beskæringer m.m. Havedagene afholdes for at holde området pænt og holde gartnerregningen 
nede – til gavn for os alle.  
 
Fællesplæne  
Umiddelbart øst for bebyggelsen ligger et stort fællesareal med græs og evt. beplantede 
områder. Området er fælles for G/F Hasselhøj og de fire andelsboligerne i lokalplan 15’s 
område. Græsslåning på denne fællesplæne udføres af ekstern gartner.  
 
Haveaffald og storskrald  
Fredensborg kommune har en afhentnings-ordning for haveaffald og for bortkørsel af  
storskrald. Storskraldsordningen omfatter gratis bortkørsel af kasserede husholdnings- og 
bygningsgenstande.  
Der afhentes haveaffald og storskrald efter en turnus-plan, som offentliggøres i lokalpressen. 
Planen findes endvidere på www.fredensborgforsyning.dk/affald/haveaffald/.  
 
Genbrugs- og containerplads  
Der findes tre genbrugspladser i kommunen, hvor det er muligt selv at komme af med affald. 
Den nærmeste genbrugsplads ligger på Vandtårnsvej 2, 2980 Kokkedal.  
 
 
 
 



 

Parkering inden for grundejerforenings område  
I 100- og 300-rækken er der 2 parkeringspladser til hver ejendom, én i carport og én på den 
fælles parkeringsplads midt i bebyggelserne. I området 200- og 400-rækken, er der 1 1/2 
parkeringsplads til hver ejendom, én i indkørsel og en 1/2 på de fælles parkeringspladser i den 
del af området. Bemærk, at ejendommene 210-212 og 410-412 har særlige parkeringspladser.  
Det er ikke tilladt at parkere på veje, rabatter og vendepladser. I tilfælde af ulykke eller brand 
skal der være fri adgang for eventuelle redningskøretøjer.  
 
Deklarationen for området påpeger at:  
"Kun person- og varemotorkøretøjer på indtil 3.500 kg totalvægt må henstilles på parcellerne 
og de fælles parkeringspladser. Motorkøretøjer af anden art må kun henstilles på parcellerne, 
de fælles parkeringspladser og vejarealerne i det omfang, det er nødvendigt for af- og 
pålæsning” 
 
Parkering af ”campingvogne” herunder campletter, ”både” herunder transportudstyr, ”trailere” 
og lignende er ikke tilladt indenfor deklarations-området. 
 
Hunde og katte  
Det er vigtigt, at man som dyreejer fjerner efterladenskaber på græsplæner, legepladser og 
øvrige fællesarealer, hvor vi alle skal kunne færdes uden ubehag. For at begrænse specielt 
kattes mulighed for at besørge i sandkasserne, er disse forsynet med et net. Forældre 
opfordres til at hjælpe børnene med at få nettene lagt over sandkasserne igen, når børnene er 
færdige med at lege.  
 
Antenneforeningen  
Som grundejer er du automatisk medlem af antenneforeningen A/F Hasselhøj.  
Ifølge foreningens vedtægter afholdes en generalforsamling årligt. A/F Hasselhøj er tilsluttet 
YouSee. Alle husstande er tilsluttet den nuværende grundpakke, som betales over 
medlemsbidraget til antenneforeningen. Herudover kan du indgå en individuel aftale med TDC 
kabel TV, om levering af anden og yderligere pakkestørrelse for husstandens egen regning.  
Eventuelle spørgsmål kan rettes til antenneforeningen A/F Hasselhøjs bestyrelse.  
 
Vi håber hermed, at du har fået lidt information, som kan være til nytte i dagligdagen.  
Hvis du har brug for flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte G/F Hasselhøjs 
bestyrelse.  
 
 
Med venlig hilsen  
Bestyrelse, G/F Hasselhøj 


