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GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN 
 
 

Regulativ for vintervedligeholdelse  
 

 
Under henvisning til § 20, stk. 8, jf. stk. 9 og 10, i vedtægter for Grundejerforeningen Boesagerpar-
ken, jf. udstykningsdeklaration af 28. september 1972 samt Ledøje-Smørum Kommunes Lokalplan 
nr. 1.11 (052601) af 1985, har bestyrelsen for grundejerforeningen fastsat følgende retningslinjer i 
regulativ for vintertjeneste: 
 

Vintervedligeholdelse af grundejerforeningens veje og stier mv. 
 
§ 1. Bestyrelsen sørger for vintervedligeholdelse af de under foreningen hørende veje, stier, p-pladser, 
trapper mv. Se kort på www.boesagerparken.dk over vintervedligeholdelsens omfang.  
 
§ 2. Vintervedligeholdelsen på de i § 1 nævnte veje og stier mv. udføres i perioden 1. november – 1. 
april af et eksternt firma, der er ansat til opgaven af foreningens bestyrelse.  
 

Grundejerforeningens forpligtigelser 
 
§ 3. Vintervedligeholdelsen på de i §§ 1 og 2 nævnte områder omfatter rydning af sne samt glatføre-
bekæmpelse. Det er firmaet, der selv skønner behovet for og udmøntningen af omfanget af snerydnin-
gen samt glatførebekæmpelsen, herunder hvilke typer af redskaber m.m., der skal benyttes, ligesom 
firmaet selv skønner behovet for, hvilke mængder af salt der skal bruges, og hvornår. 
 
§ 4. Vintervedligeholdelsen på stier og veje mv. indebærer konkret: 
 

• Saltning og snerydning foretages så vidt muligt, så der er ryddet og glatførebekæmpet inden 
kl. 08.00 om morgenen. 

• Der sneryddes, hvis der er faldet mere end 2-3 cm sne. Rydningen afsluttes med en saltning 
(ca. 40g/m2) for at forebygge isdannelser.  

• Såfremt der begynder at sne efter kl. 04.00 om morgenen, iværksættes rydning (og saltning) 
først, når der er faldet 3-4 cm sne. 

• Uanset snefaldets omfang og tidspunktet for dette ryddes der dog altid først, når snefaldet er 
ophørt.  

• Skal der sneryddes, mens det fortsat sner – ex. ved vedvarende snefald – skal bestyrelsen 
konkret godkende snerydningen, herunder omfanget af denne, før rydningen påbegyndes. I 
den forbindelse kan bestyrelsen vælge at lægge vægt på, om de offentlige vejmyndigheder selv 
rydder de offentlige veje omkring grundejerforeningen. 

• Saltning udføres, når der er udsigt til glatte veje. Der saltes med ca. 15 g salt pr. m2. 
 
§ 5. I forbindelse med parcelejernes brug af kommunens nedgravede affaldscontainersystemer sørges 
der for rydning og saltning af adgangsforbindelser til affaldssystemerne samt rundt om disse. 
 
§ 6. På grundejerforeningens fem p-pladser ryddes og saltes alene et kørespor rundt på p-pladserne, 
således at der bliver skabt adgang til stamvejene. Øvrig rydning af p-pladserne må bero på de enkelte 
parcelejeres egen indsats. 
 
§ 7. Vintervedligeholdelsen omfatter ikke de to stamveje, Georginehaven og Latyrushaven, der begge 
er offentlige veje i henhold til lov om offentlige veje. Ansvaret for at rydde sne og glatførebekæmpe på-
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hviler i disse tilfælde Egedal Kommune. Bestyrelsen kan dog beslutte at lade det vinterudførende fir-
ma foretage den fornødne snerydning og glatførebekæmpelse af stamvejene i de tilfælde, hvor kom-
munen ikke udfører opgaven. 
 

Grundejernes forpligtigelser 
 
§ 8. Den i §§ 1-3 nævnte vintervedligeholdelse omfatter ikke den del af stierne, der grænser op til den 
enkelte parcel på nordsiden (gårdsiden). Ansvaret for at rydde sne og glatførebekæmpe påhviler i dis-
se tilfælde den enkelte parcelejer selv. 
 

Skader og faldulykker mv. 
 
§ 9. I tilfælde af skader og faldulykker mv. foran de enkelte parcelejeres ejendomme vil en efterføl-
gende erstatnings-/forsikringssag være et spørgsmål mellem den tilgrænsende parcelejer og skadelid-
te. 
 
§ 10. I tilfælde af skader og faldulykker mv. på de stier, trapper og p-pladser mv., der sorterer under 
grundejerforeningen, vil en efterfølgende erstatnings-/forsikringssag være et spørgsmål mellem 
grundejerforeningen og skadelidte. 
 
§ 11. I de tilfælde, hvor en skade m.m. på fast ejendom, køretøj eller lign. skyldes det vinterudførende 
firmas handlinger, vil en efterfølgende erstatnings-/forsikringssag være et spørgsmål mellem det vin-
terudførende firma og skadelidte. 
 
§ 12. I tilfælde af skader og faldulykker mv. på de to offentlige stamveje, Latyrushaven og Georgine-
haven, vil en efterfølgende erstatnings-/forsikringssag være et spørgsmål mellem kommunen (som 
vejmyndighed for vejene) og skadelidte. 
 
 
Dette regulativ er senest opdateret den 15. december 2014. 

 


