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Ordensregler for  
 

ejere, lejere og gæster i Sommerlaget 
 
Hegn og rabatter 
 

• Hegn mod naboer skal vedligeholdes i henhold til hegnsloven. 
 

• Hegn mod Sommerlagets arealer (veje og rabatter) skal vedlige-
holdes i følge kommunens vejledning, som findes på foreningens 

hjemmeside www.sommerlaget.dk under ’Om foreningen’ som 

’Beskæring af træer, buske og hække langs veje og stier’. 
 

• Det påhviler de grundejere, hvis parcel grænser op til stierne, at 

beskære egen bevoksning, så nem passage sikres på stierne. 
 

• Rabatter, der grænser op til egen parcel, skal holdes som græs-

plæne og uden anden bevoksning end den, der plantes og ved-
ligeholdes af grundejerforeningen. 

 

• Det henstilles at brug af plankeværker og (pig-)trådhegn be-

grænses. 

 

Støj 
 

Det henstilles at støjende adfærd begrænses hele året.  
 

Brug af motor- og el-plæneklipper, motor- og el-værktøj og lign. er ikke 

tilladt på søn- og helligdage efter kl. 12.  
 

Brug af radio og lign. på en sådan måde, det generer naboer, er ikke til-
ladt.  

 

Hønsehold 
 

Hønsehold er ikke tilladt. 

 
Afbrænding og åben ild 
 

Det ikke tilladt at afbrænde haveaffald i byzonen og i sommerhusområ-

der i Gribskov kommune.  
 

Det henstilles at vise hensyn til naboerne ved brug af pejs og åbent ild-

sted. 

 

Brug af Sommerlagets områder 
 

Der må ikke opsættes reklameskilte og lignende.  
 

Retablering af vejrabatter og andre fællesaraler efter arbejdskørsel eller 

lignende påhviler den grundejer, der er årsag til skaden. 
 

Vejrabatter må ikke bruges til henstilling af byggematerialer, køretøjer 
og lignende i længere tid.  
 

Det er tilladt at parkere midlertidigt på vejrabat, der grænser op til egen 

ejendom, men ikke på naboens eller genboens uden forudgående aftale. 
 

Alle opfordres til at bidrage til almindelig oprydning, herunder når 

grundejerforeningens områder benyttes, fx strandparcel og pavillon.  

 

Ændring af ordensreglerne 
 

Ordensreglerne kan ændres af generalforsamlingen gennem vedtagelse 
af ændringsforslag ved almindeligt stemmeflertal. 
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