
GRUNDEJERFORENINGEN 
FOR TISVILDE OG OMEGN
INFORMERER OM ANBEFALINGER 
TIL GODT NABOSKAB
Retningslinier mht. støj og beplantning

Fra tid til anden skal vi minde hinanden om at 
vise hensyn til vores naboer
Det er særligt vigtigt, når sommersæsonen 
nærmer sig, og udendørslivet i haverne for alvor 
går igang.

MED VENLIG HILSEN FRA
DIN GRUNDEJERFORENING 

Hjemmeside:  www.tisvilde.dk
- her finder du Grundejerforeningen forTisvilde og Omegn 
blandt Tisvildelejes mange foreninger:

Eller skriv til os på: 
tisvilde.grf@gmail.com



BEPLANTNINGER
Høje træer og beplantninger  kan være meget generende for 
din nabo.  
Det er ikke bare skyggevirkningen, som kan være ødelæggende 
for et godt haveliv. Algevækst har gode betingelser i skyggen, 
og det kan skade både bygninger og fine vækster i  haverne. 

Gamle træer taber i styrke og er derfor 
mere tilbøjelige til at knække, eller vælte 
i næste storm.
Tænk over træers og store beplantningers 
indflydelse på naboens grund, og  gør det 
til en regel at tale med hinanden om det.

Husk også at klippe og beskære hække 
og buske ud til vej og sti, sådan at 
forbipasserende ikke bliver generet. 
Det er grundejerens pligt at sikre fri 
passage.

 
 Disse gode råd om pasning af træer og buske, skal ikke for-
stås som en opfordring til at erstatte det levende hegn med 
rafter og brædder.
Høje plankeværker hører slet ikke hjemme her. 
Tisvilde ligger i en enestårende natur, og de bebyggede 
områder skal være et spejlbillede heraf. 
Vi skal derfor bestræbe os på at bibeholde det grønne, åbne 
og landlige indtryk på veje og stier

  

STØJ

Haveredskaber
Retningsgivende tidsrum for brug af plæneklippere, motorsave m.m.:

         Weekend og ferietid                  kl. 10 - 16
         Hverdage og udenfor sæsonen  kl.   8 - 17

Støjende haveredskaber bør anvendes med omtanke således at 
naboerne generes mindst muligt.  
Hvor rart er det for naboen, at få frokosten i det grønne forstyrret 
af larm ? - Hold selv en pause.

Fester
Ved større udendørs arrangementer 
i haven er det altid en god ide at 
informere naboerne i god tid.
Husk at musik udenfor eller i festtelt 
kan være meget generende for omgivelserne.
Hvis arrangementet trækker ud til sent om natten
- dvs. efter kl. 2 - bør det fortsætte indendøre.
 
Det bedste er altid at tale åbent med hinanden, og i den sammen-
hæng acceptere, at når en nabo giver udtryk for at være generet af 
støj, skal det tages alvorligt. 
Det kunne være dig selv næste gang.
 


