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Grundejerforeningen Grøneled

Forslag til ændring af miljøregler på den ordinære generalforsamling 2014

Miljøregler for Grundejerforeningen Grønneled

§7. Brug af motoriserede plæneklippere og andre motoriserede haveredskaber er ikke tilladt i tiden 
fra kl. 17.00 hverdagen før en helligdag og til kl. 07.00 hverdagen efter en helligdag.

ændres til

§7. Brug af motoriserede haveredskaber (plæneklippere, hækklippere m.m.), må kun benyttes i 
tidsrummet kl. 07.00–20.00 på hverdage, samt kl. 08.00–14.00 på lørdage, søndage og helligdage. I 
øvrigt henstilles til, at man udviser hensyn til naboer mv. så eventuelle støjgener begrænses mest 
muligt.

Tidspunkter er til diskussion på generalforsamlingen!

Begrundelse:

Det er almindeligt kendt at mange slår græs bl.a. om søndagen selvom det ikke er lovligt iflg. vores 
vedtægter. Der står dog ikke direkte noget om søndage men kun om helligdage. Og der kan være 
diskussion om hvorvidt søndag er en helligdag. Mange lader være med at slå græs om søndagen og 
kan blive ret irriterede over at andre bare gør det. Men det kan der jo være mange gode grunde til. 
Det kan have regnet hele ugen. Man kan måske ikke på andre tidspunkter end søndage. Og der kan 
være mange andre grunde til det. Derfor synes jeg at det skal stå helt klart om man man må eller ej 
og jeg synes at man burde have lov med de begrænsninger vi rent tidsmæssigt bestemmer på 
generalforsamlingen. Selv om man må går jeg selvfølgelig ud fra at man selvfølgelig tager hensyn 
til sine naboer, og ikke f.eks. begynder at slå græs når naboen har hele have fyldt med gæster til 
grill eller lign. Derfor den lille tilføjelse i §7 om at støjgener begrænses mest muligt. §7 minder 
også meget om vores naboers (Vesterled) miljøregler, hvilket betyder at der så ikke er forskel om 
man på nord- eller sydsiden af Park Alle.
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