Velkommen til

Velkommen
Bestyrelsen byder dig velkommen som beboer i Grundejerforeningen Dansborg Villaby. Vi håber, at
du vil blive glad for at bo her. Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du har spørgsmål
eller gode ideer.
Foreningen omfatter:
Grundejerforeningen har 96 medlemmer og dækker det område, der fremgår af bochurens forside:
Dansborg Alle, Idrætsvej fra Dansborg Alle til S-Banen, Stillidsvej, Doras Alle fra Idrætsvej,
Dansvej og lige side af Gl. Køge Landevej fra S-Banen til Dansborg Alle.
Medlemesskab er i henhold til en tinglyst deklaration obligatorisk.
Lidt historie
Foreningen er stiftet i 1920, hvor grundene blev udstykket fra Dansborggård. Foreningen har gennem
årene anlagt vejene, drevet vandforsyningen, opsat lysmaster og vedligeholdt vejene. Siden vejene
sidst i 1990`erne endelig blev overtaget af Hvidovre Kommune er foreningens aktiviteter faldet en
del. Tilbage er at stå som forbindelsesled mellem foreningens medlemmer og Hvidovre Kommunen i
fælles anliggender samt at lave arrangementer for at styrke sammenholdet i foreningen.

En af Dansborggårds ejere åbnede
Café Dansborg, som lå, hvor Q8tanken ligger i dag. Kroen skiftede
senere navn til Frihedskroen.

I 1920 var Frihedskroen så nedslidt,
at man valgte at rive den ned og
bygge en ny, bedre og større.
Grundejerforeningens be- styrelse
henlagde efter- følgende en del
møder til kroen, der senere også
kom til at danne rammen om
generalforsamlingen. Den runde
tilbygning kom til i 1931 og blev
senere brugt som apotek.

På dette luftfoto er det lettere at se,
hvordan kroen både kunne servicere sine almindelige kunder og
rumme en generalforsamling samtidig.

Hjemmeside m.v.
Grundejerforeningen har en hjemmeside: www.dansborgvillaby.dk
På hjemmesiden kan du se bestyrelsens aktuelle sammensætning, referater og regnskaber samt mere
om foreningens historie og
daglige virke.
Hjemmesiden er pt. ved at
blive revideret.
Fortove
Hækkene skal holdes
klippede, så de ikke generer
trafikken på fortovene.
Endvidere skal grundejeren
selv holde fortovet fri for
ukrudt.
Hække og træer
Det påhviler grundejeren at
beskære træer, buske og
hække, således at færdsel på
fortov/cykelsti/sti og øvrigt
vejareal ikke hindres.
Beskæringen skal foretages til
skel, d.v.s. at beplantningen
står inde på privat areal.
Vej- og Parkafdelingen kan
tillade, at kronen på træer
hænger ud over det offentlige
areal, såfremt følgende forhold
er opfyldt:
Frihøjde til trækrone skal over
fortov, sti og cykelsti være
minimum 2,80 meter.
Over vejbanen skal frihøjden
være minimum 4,20 meter.
Hække må maksimalt være
1,80 meter i højden.
Ingen beplantning må skygge eller dække for vejbelysning og vejskilte.
Gravetilladelse
Før der graves i offentlige arealer, som veje, stier, fortove, rabatter, parker m.v. skal der indhentes en
tilladelse hos Vej- og Parkafdelingen.
Hvordan søger man?
Graveansøgninger i Hvidovre Kommune behandles elektronisk. Det betyder, at graveansøgninger også
skal søges elektronisk. Det gøres via Hvidovre Kommunes hjemmeside.
Du kan ansøge om gravetilladelse på: www.rosyweb.dk

Snerydning og glatførebekæmpelse
Som grundejer er du forpligtiget til at renholde fortove og stier, når der er sner og det er glat.
Du skal derfor huske:
At snerydning og glatførebekæmpelse skal udføres snarest muligt efter, at der er faldet sne eller
når det er glat.
At der kun må anvendes grus, sand eller lignende til bekæmpelse. Salt må kun bruges, når der er
risiko for isslag. Andre kemiske optøningsmidler er ikke tilladte.
At rydde på egen grund så post, renovation og andre kan komme uhindret frem.
At rydde ved rendestensbrønde, så vandet kan løbe dertil, når sne og is smelter.

Foreningens aktivitetsniveau
Foreningens aktivitetsniveau afhænger af medlemmernes interesse for at deltage i fællesarrangementer. Aktivitetsniveauet fastlægges på foreningens generalforsamling, der afholdes i marts
måned.

