
 

OF-Kvistgård 

General info fra bestyrelsen 

 

Tømning kemisk toilet 

Kemiske toiletter kan tømmes i kloakken i 

det lille aflukke bag fælleshuset. 

Vand om vinteren 

Vandet er lukket fra ca. 1. november til ca. 

1. april. Der kan hentes drikkevand i egen 

dunk fra vandhanen, monteret ved siden af 

aflukket med kloakken. Vandhanen er 

frostsikret således at når hanen drejes 

lukkes der for vandet inde i frostfri zone og 

vandet i røret løber ud. Slangen skal 

afmonteres, ellers bliver vandet i røret og 

det frostsprænges. 

Trailerleje 

Foreningen råder over to-tre trailere. Disse 

kan lejes for kr. 50 pr. dag ved 

henvendelse til ”De Grønne”. 

Kompost 

Foreningen indkøber jævnligt kompost. 

Kompost kan frit afhentes på pladserne ved 

A62, B86 og C51. 

Haveaffald 

Bestyrelsen arbejder på at etablere faste 

steder, hvor man kan droppe sit haveaffald 

hele året. Det ene sted bliver bag 

flaskecontainerne ved indkørslen. Indtil 

stederne er etableret, skal haveaffald 

opbevares i egen have indtil det kan 

bortskaffes. Haveaffald må under ingen 

omstændigheder placeres uden for egen 

grund, udover på de af foreningen anviste 

pladser og (indtil videre) i de af foreningen 

anviste tidspunkter. Haveaffald må ikke 

placeres i skoven eller lignende. 

Storskrald 

Foreningen arrangerer afhentning af 

storskrald fra den store parkeringsplads 

flere gange hvert år. Storskrald må kun 

placeres på pladsen i de af foreningen 

anviste tidspunkter.  

 

 

 

 

 

 

 

Flis 

Når flis er disponibelt, kan denne frit 

afhentes på de udlagte steder. Fast plads 

forefindes bag flaskecontainerne ved 

indkørslen. 

Trælast 

Der kan får 10% rabat i FOG (trælasten i 

Kvistgård), med henvisning til OF 

Kvistgård. 

Vinterlukning bad etc 

Der skal købes en nøgle. Nøgle til vask og 

toilet koster kr. 250. Nøgle til vask, toilet 

og vaskerum koster kr. 350. Baderum, 

toilet og vaskerum i fælleshuset kan 

benyttes i sæsonen. Uden for sæsonen er 

toilettet åbent. Du skal selv gøre rent efter 

dig. Manglende rengøring kan medføre 

udelukkelse fra faciliteten. Når du låser 

efter dig, skal håndtaget presses opad, før 

du kan dreje nøglen. 

Vinterbad 

Vinteren 2015/2016 er baderummet 

forsøgsvis åbent. Du skal købe en 

vinternøgle hos Olivia tlf 28270358. Den 

koster kr. 500 for en vinter og skal 

afleveres når sommersæsonen starter. 

Også om vinteren skal du selv gøre rent 

efter dig. 

Bestyrelsens træffetider 

Bestyrelsen træffes hver søndag i sæsonen 

kl 10-10:30 på kontoret i fælleshuset i 

sæsonens åbningstid. Bestyrelsens e-mail 

er info@of-kvistgaard.dk 

Hjemmeside 

www.of-kvistgaard.dk . Her ligger regler, 

referater og meget andet. 

Leje af fælleshus 

Fælleshuset kan lejes for kr. 200 for en 

dag. Der betales 500 kr. i depositum. 

Henvendelse til bestyrelsen. 
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Snegle”gift” 

Den af foreningen på søndagsvagten 

uddelte snegle"gift" er ugiftig, indholdet er 

godkendt som fødevarer og godkendt til 

økologisk brug. Derfor ugiftig for hunde, 

pindsvin med videre. Produktet indeholder 

jernfosfat som ødelægger sneglenes evne 

til at optage kalsium og de dør efter et par 

dage. Desværre er produktet også "giftigt" 

for andre snegle end dræbersnegle, f.eks. 

leopard- og vinbjergsnegle.  

Husholdningsaffald 

Husholdningsaffald må kun placeres i de 

opstillede containere. Er containerne ved 

dig fyldt, må du finde en anden container 

eller opbevare affaldet rottesikret på egen 

parcel, indtil bortskaffelse bliver muligt. 

Containerlågene skal kunne lukkes. Affald 

må ikke placeres på jorden. 

Vinterhusholdningsaffald 

Containerne bliver fjernet om vinteren. De 

to containere ved den store 

parkeringsplads forbliver ude og tømmes 

ugentligt. 

Skibstrup 

Containerpladsen i Skibstrup er åbent året 

rundt for aflevering af storskrald og 

haveaffald. Du kan hente kompost og 

topdressing der. De leverer for få hundrede 

kroner. 

Rotter 

Konstaterer du rotter, ringer du til 

Helsingør kommunes rottefænger.  

Vandlukning 

Der er smart at lukke for din egen 

stophane før foreningen lukket for 

hovedhanen. Så ser du om din stophane 

virker. Det er smart at udlufte rørene efter 

at hovenhanen er lukket, så er rørene 

tomme, selvom din stophane skulle sive en 

lille bitte smule. Fjern nøglen igen, når du 

har lukket. 

 

 

 

 

 

Samletanke 

Husk at få tilladelse til nedlægning inden du 

påbegynder arbejdet. Så undgår du at den 

skal graves op igen. 

Parkering 

Der må kun parkeres på parkerings-

pladserne. Parkering på vejene er ikke 

tilladt. Du må gerne læsse af, hvis du er 

ved bilen. Vær opmærksom på at 

udrykningskøretøjer, skraldebiler m.v. skal 

kunne komme forbi og at stenslag fra forbi 

kørende biler, kan beskadige den holdende 

bil. 

Hastighed på vejene 

Hastighedsbegrænsningen i området er 20 

Km/t.  

Vandslanger 

Når slanger ikke bruges, skal vandet lukkes 

på vandhanen. Slanger sprænger og 

koblinger falder af. Det giver unødvendigt 

vandspild. 

Opslag 

Løbende og i akutsituationer bliver der sat 

sedler op i fælleshuset, toiletter mv. Så 

tjek om der er gang i noget vigtigt. 

Klage over træer 

Er naboens træer for høje, tager du en 

snak med naboen. Finder I ikke en fælles 

løsning, så skal du klage til bestyrelsen. 
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