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Årsberetning
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Overtagelse af Kærholmen og 
Holmelunden
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Privat fælles vej
Hvad betyder det for mig?

▪ Grundejerforeningen ejer alle fællesarealer, græsrabatter, stier, 

veje, kloakker mv. og skal forestå og betale drift og vedligeholdelse 

heraf. 

▪ Grundejerforeningen bestemmer alene indenfor vedtægternes 

rammer – Roskilde Kommune er eneste myndighed og skal give 

tilladelse til alt, hvad vi ændrer – permanent som midlertidigt.

▪ Eksempel: Lastbilpåkørsel af fortov ved Holmevej/Holmehøjen. 

Bestyrelsen vil opsætte betonklodser og Anders W. har nogle 

stående vi kan låne gratis. Det tager knap 4 uger før vi har fået 

dokumentation og tilladelse på plads for at opsætte betonklodserne.
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Møde med Roskilde Kommune ang. 
brev og terrænregulering

▪ Bestyrelsens mødtes den 22. juni 2017 med Roskilde Kommune, på 

baggrund af en invitation fra Kommunen.

▪ Mødets fokus var terrænregulering ud i fællesarealer og i græsrabatter, som 

grundejerforeningen er ejer af. 

▪ Roskilde Kommune ønskede at alle terrænreguleringer i fællesarealer og i 

græsrabatter elimineres og holdes på egen grund med en blød s-kurve. 

▪ Bestyrelsen opfordrede Kommunen til at tage områdets naturlige 

beskaffenhed i betragtning og se på, hvad der er behov for i hvert enkelt 

tilfælde, fremfor udelukkende at se på det, der står i lokalplanerne. 

▪ Roskilde Kommune gjorde det klart, at de er eneste myndighed på 

området. 
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Parkeringspladser i området

▪ Parkeringspladser er generelt en mangelvare langs 

Holmebakken og Holmehøjen

▪ Der arbejdes med at etablere parkeringspladser flere steder i 

området fx langs Holmehøjen

▪ Der er i dag stillet forslag omkring etablering af 

parkeringspladser på Holmebakken
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Opfyldning af græsrabatter
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Havedag den 10. 
september 2017
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Havedag den 10. september 2017
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Arrangementsudvalget

▪ Tak til arrangementsudvalget for at have arrangeret 

en rigtig god havedag og et rigtig godt 

fastelavnsarrangement.

▪ Vi glæder os til flere gode arrangementer i det 

kommende år.


