
Norsvej, marts 2023 
 

Guide for godt naboskab i Grundejerforeningen Norsvej 

 
”Guide for godt naboskab” er afløseren for vores tidligere ”Kodex”. 
 
Guiden beskriver ikke noget omkring specifikke forhold i vores lokalplan, hegn eller andet omkring afstand og byggeri 
på vores grunde, men er udelukkende en guide til, hvordan vi alle bør opføre os overfor hinanden, for at bevare det 
gode naboskab.  
 
Nedenstående guidelines er gældende for Grundejerforeningen Norsvej:  
 

1. Fast henstilling af campingvogne og både på egen grund er ikke tilladt. 

2. Gæste P-pladser er ikke til fast eller vedvarende parkering af f.eks. trailere og bil nr. 2.  

3. Gæste pladserne og egen indkørsel bedes brugt ved gæster inden der parkeres på vejen. 

4. Vedligeholdelse af græsrabatter bør ske med jævne mellemrum (grundejernes eget ansvar). 

5. Haveaffald komposteres på egen grund eller køres på genbrugspladsen og må ikke efterlades i de levende 

hegn.  

6. Efterladte byggematerialer/grus/jord i græsrabatten bør flyttes til egen grund eller genbrugspladsen indenfor 

14 dage. 

7. Larmende hunde – tænk på naboerne ved vedvarende gøen. 

8. Hundeluftning på fællesområdet – i vores område må der ikke være løse hunde på offentlige steder, med 

mindre, at en medfølgende person har fuldt herredømme over hunden. 

9. Hundeefterladenskaber opsamles af de pågældende hundeejere i hele vores område. 

10. Græsslåning og andet støjende arbejde bør foretages inden kl. 20 på hverdage og i weekenden kl. 18 – husk 

at tage hensyn til naboerne i tilfælde af grillvejr! 

11. Husk at vejene er lege- og cykelområde. Ingen er tjent med at nogen skal komme til skade, så overhold 

hastighedsbegrænsningerne på 15 km/t. 

12. Hold øje med naboens hus, det er altid god nabohjælp, specielt i ferieperioderne. Det minimerer indbrud! 

13. Holder du havefest, så sørg for at orientere de umiddelbare naboer i god tid og hold i øvrigt støjniveauet på 

rimeligt niveau efter kl. 24 (weekenden). Skriv også info på foreningen Facebook gruppe. 

14. Husstande som opsætter varmepumper skal være opmærksomme på at overholde lovgivningen omkring 

placering, støj og afstand til skel og naboer. Guidelines kan evt. findes her https://volundvt.dk/placeringen-af-

varmepumpen-er-vigtig.  
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