
Information fra Grundejerforeningen   
Østermarken, Tilst 
 

Er du interesseret i områdets nyheder? – Tjek følgende opslagstavler:  

 Grundejerforeningens hjemmeside: www.ostermarken.dk  

 Grundejerforeningens Facebook side: Grundejerforeningen Østermarken, Tilst  

 Hvis du ønsker at modtage grundejerforeningens nyhedsbrev pr. e-mail, kan du tilmelde dig på 

hjemmesiden.  

 

 

 

Standarder for vedligeholdelse af grønne områder  

Enhver grundejer har pligt til at vedligeholde egen grund og grønne områder efter forskrifterne i den gældende lokalplan (835), 

herunder eksempelvis:  

 at vedligeholde sin egen have og sørger for, at klippe din plæne og dit grønne fortov både foran og bag huset (30-

50mm).  

 at sørge for at der er plantet den type hæk, der foreskrives – enten bøg eller liguster – og at klippe hækken, så den 

fremstår pæn og præsentabel.  

 at løbende hjælpe med at holde området pænt og ryddeligt.  

 at møde op til den årlige affaldsindsamlingsdag, hvis det er muligt.  

 at rydde sne, så din postkasse er tilgængelig.  

 at samle din hunds efterladenskaber op – der er skraldespande i området.  

 at der ikke må smides haveaffald på fællesarealerne.  

 at egne køretøjer og anhængere skal parkeres på egen grund.  

 at fællesområder og fællesarealer må benyttes til parkering af gæster o.l. i begrænset omfang.  

 

Vejledninger om støj i haven 

 Tal sammen og respektere hinanden naboer imellem. 

 

Bliv medlem af NABO hjælp (www.nabohjælp.dk)  

Gode råd og vejledning til at undgå indbrud. 

Når du opretter en profil på nabohjælp.dk eller deres app, får du redskaberne til nemmere og mere stabil nabohjælp: 

 Adgang til at sende og modtage advarsler i dit nærområde, hvis der sker noget mistænkeligt. 

 Klistermærker til postkasser og døre. 

 Adgang til en feriekalender, så du kan fortælle betroede naboer i dit personlige netværk, hvornår dit hjem er alene 

hjemme. 

 Postkort som du kan bruge til at invitere naboerne med i dit personlige netværk. 


