
Velkommen
til

GF-Skoleparken



Kære nye grundejer.

Bestyrelsen i GF-Skoleparken byder dig/Jer velkommen.

Grundejerforeningen Skoleparken består af 52 husstande på Solbærvej og Brombærvej. 

Foreningen, der blev startet i 1971, har sit navn fra den gamle skole  
(nuværende Allerød Musikskole), der ligger tæt ved grundejerforeningens parceller.  

På vores hjemmeside:
www.gf-skoleparken.dk

er vi stolte over at kunne give vore medlemmer såvel som andre besøgende en komplet oversigt  
over vores sammensætning, aktiviteter og dokumenter.

Målsætningen med hjemmesiden er at give medlemmerne én direkte kontaktflade med  
grundejerforeningen og dens bestyrelse. Derudover har det været en væsentlig prioritet, 

at besøgende kan få et indbydende indtryk af vores forening.

Af vigtige punkter kan nævnes:

  • Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af februar, og i de tilfælde hvor det   
     falder sammen med fastelavn inviteres festligt udklædte børn og barnlige sjæle til tøndeslagning.
  • Vi forsøger at bruge så lidt papir som muligt. Som ny grundejer bedes du/I derfor oplyse mail-    
     adresse til bestyrelsen på bestyrelsen@gf-skoleparken.dk
  • Grundejerforeningens fælles trailer holder fast på vendepladsen ud for Solbærvej 17.  
     Alle grundejerforeningens medlemmer har brugsret til traileren efter bestemmelserne beskrevet  
     på følgende link. 
     http://www.gf-skoleparken.dk/Trailer.html
     Vi henstiller til, at alle lånere af traileren læser de gældende regler omkring brugen af traileren.   
     Aflevér den i den stand, du gerne selv vil modtage den igen.
  • Fem gange om året opstilles der i alt syv containere til haveaffald på de respektive vendepladser.    
     Læs nærmere omkring ordningen og datoerne på følgende link.
     http://www.gf-skoleparken.dk/Info.html
  • Vis hensyn til dine naboer.
     Undlad så vidt muligt at anvende støjende redskaber efter kl. 17.00 om lørdagen.
     Søn- og helligdage gælder henstillingen hele dagen.
  • Der er en snerydningsordning i foreningen til supplement for den kommunale rydning, i fald denne 
     udebliver.
  • Som privat grundejer skal du:
     Rydde sne snarest muligt efter, at det har sneet. 
     Gruse/salte snarest muligt efter, at det er blevet glat føre. 
     Ifølge lovgivningen, skal fortovet være ryddet mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen. 
     Søndage kan du sove lidt længere, for der skal være ryddet for sne klokken 8. 
     http://www.skovlsne.dk/
  • At motivere til og skabe muligheder for godt naboskab.

Venlig hilsen
Bestyrelsen


