Harebakkegårdens Grundejerforening
Sønderby, 4050 Skibby

12.05.2014./IT

Til nye medlemmer!
Velkommen til vores dejlige område på ”Harebakken” ved Sønderby.
Vi håber, du/I vil føle dig/Jer godt hjemme herude. Vi vil benytte lejligheden til at komme med lidt
praktiske oplysninger.
Harebakkegårdens Grundejerforening blev stiftet i 1967, og har siden varetaget de 70 medlemmers
fælles interesser. Herunder vedligeholdelsen af fællesarealerne, som foruden veje og engarealer med
den lille skov også omfatter en mindre lystbådehavn.
Vedtægterne indeholder ikke et kompliceret ordensreglement. Vores samvær er præget af én enkelt
overordnet regel: ” Vis hensyn”!
Vi har mulighed for at mødes ved en række årlige fællesarrangementer, bl. a. ved de såkaldte
”Fællesarbejder”, hvor vi giver et nap med ved vedligeholdelsen af fællesarealerne. Hold øje med
klapskiltet, der opstilles ved begyndelsen af Harebakkevej - hér gives der meddelelser om
fællesarrangementer.
Da vi er en privat forening, har vi selv ansvar for hele grundejerforeningens område. Der kommer
således ingen kommunale serviceenheder og hjælper med reparation af veje og snerydning.
- Vi henstiller til alle at respektere hastighedsgrænsen 20 km/time på foreningens veje.
Foreningens ambitionsniveau m.h.t. aktiviteter har de senere år svaret til et årligt kontingent pr. parcel
på ca. 500 kr. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling, der finder sted i tidsrummet 15.
marts til 15. april.
Beløbets størrelse skal ses i lyset af, vi i meget stor udstrækning selv udfører det arbejde, der er
forbundet med den løbende vedligeholdelse af veje og fællesområder. Derfor opfordres alle til at
deltage i de 2-3 årlige ”fællesarbejder”. Ligesom det bør være en naturlig del af hverdagen, selv at
foretage mindre udbedringer af sin vejdel, oprense en kloak eller dræn samt sørge for snerydning.
Til din information kan nedenstående ses på Foreningens hjemmeside www.harebakkegaarden.dk
 Foreningens vedtægter
 Referat fra seneste generalforsamling
 ”Nyt” for indeværende år med navne og aktiviteter

Du/I er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål eller for at få yderligere information.

Med venlig hilsen
Harebakkegårdens Grundejerforening
Bestyrelsen

