
Beboervejledning for Strandhaven

Vedtaget på generalforsamlingen 27.10.10

Fællesarealer og –faciliteter

Alle husejere forventes at bidrage til vedligeholdelsen af fællesarealerne. Arbejdet organiseres og ledes af 
bestyrelsen og foregår især på såkaldte havedage, normalt en søndag i marts/april og en i oktober. Alle der 
medvirker aktivt på havedagene får betaling i form af et nedslag i kontingentet på 300 kr.

Er en husstand forhindret i at deltage i en havedag kan man få en opgave, som skal løses indenfor 14 dage. 
Hvis opgaven ikke er løst indenfor denne tidsfrist opnår man ikke nedslag i kontingentet på de kr. 300 kr.

På fællesarealerne findes en række faciliteter til fælles afbenyttelse for Strandhavens beboere: 
Legeredskaber, redskabsskur og redskaber, kompostbeholdere og grenplads. Der gælder følgende 
retningslinjer for benyttelsen:

• Legeredskaber: Brugen af legeredskaberne på fællesarealerne (gynge, legehus, -tårn, m.v.) sker på 
eget (forældres) ansvar. Legepladsen er privat og kun til brug for Strandhavens beboere.

• Redskabsskur: Haveredskaberne i skuret kan frit benyttes af Strandhavens beboere. Undtaget fra 
denne regel er havetraktoren, der kun må benyttes til græsslåning på fællesarealerne og kun efter 
nærmere aftale med bestyrelsen.

Alle er forpligtede til at sørge for at de redskaber, de benytter, er i orden når de lægger/sætter dem 
tilbage i skuret. Ligeledes skal den, der tømmer en dunk med benzin (til græsslåmaskinerne), sørge 
for, at den bliver fyldt op igen. Udgifterne refunderes af kassereren.

• Kompostbeholdere: Kompostbeholderne på strandgrunden må kun benyttes til komposterbart, 
d.v.s. urteagtigt, affald. Andre former for affald, f.eks. urtepotter, plastic, m.v., skal lægges i egen 
skraldespand. Store grene, rødder og lignende må ikke lægges i kompostbeholderne. (Vedr. grene, 
se nedenfor).

• Grenplads: Grene kan i tidsrummet fra den 1. april til et par dage før Skt. Hans anbringes på 
grenpladsen på strandgrunden. De vil blive brugt til årets Skt. Hans bål. På andre tider af året må de 
enkelte huse selv sørge for at komme af med grenene, enten gennem kommunens 
haveaffaldsordning eller ved selv at aflevere dem på Skibstrup Genbrugsplads.


