
 

 

                                                                                                             Marts 2017  
 

  
Ny opkrævnings metode 
 

Når opkrævning af kontingent 2. rate 2017 fremsendes medio maj måned, vil foreningens kasserer 

Charlotte Beckwith fremsende indbetalingskortet og betalingsoversigten per e-mail.                        

Fremover vil der således ikke blive lagt et indbetalingskort i postkasserne. 

 

Forsikring af hanebåndsloftet 

I bestyrelsens beretning for 2016 gjorde formanden opmærksom på, at forsikringsselskabet ønsker 

ekstra dækning/præmieforhøjelse for de husejere, som har udnyttet hanebåndsloftet med ekstra 

vinduer i tagfladen, gulv, skillevægge, isolering m.m. I 2017 betaler 11 ud af 34 ejendomme 

således en ekstrapræmie på kr. 222,- (2 x 111,-). Måtte andre husejere ønske denne ekstra 

forsikringsdækning for ejendommen, så giv venligst besked til grundejerforeningens kasserer 

Charlotte Beckwith, e-mail; CharlotteBeckwith@msn.com 

 

Godkendte fællesprojekter efter 1984 

Udarbejdelsen af ”Fortegnelsen over godkendte fællesprojekter efter 1984” er afsluttet.          

Listen vil blive lagt ind på foreningens hjemmeside www.soemandshvileparken.dk under punktet 

”BeboerForum” som kræver log in. Alle beboere har for længst modtaget dette log in advis. 

Fortegnelsen kan også rekvireres hos formanden, e-mail; dorrica@mail.dk 

 

Parkering 

Vi har plads til ca.  30 parkerede biler (alm. størrelse) på vores gæsteparkeringsarealer SP/SV. 

Alligevel ser vi gang på gang, at der parkeres på græsarealerne udenfor disse områder, hvilket kan 

give opkørte græsrabatter med efterfølgende udgifter til reparation. Og det er da ærgerligt. 

Gæsteparkeringerne skal friholdes og kun benyttes af gæster med et kort ophold i resortet. 

Husejernes egne biler skal parkeres på eget matrikelnummer, hvor der er plads til to biler. Og det 

er absolut ikke tilladt at parkere på vendepladserne.  
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Farvespecifikationer til maling af husene 

Vi minder om, at maling til vedligeholdelse af udvendigt træværk skal indkøbes hos én af 

nedenstående godkendte leverandører.   

VIGTIGT! Følgende reference oplyses ved bestilling: Sømandshvile lys grøn: Til husgavle, 

vindskeder, garager og plankeværk. Og Sømandshvile mørk grøn: Til døre og vinduer.  

Det betyder, at egen maler ikke selv må blande malingsprodukter. Malingen/træbeskyttelserne 

skal købes hos én af nedennævnte leverandører. 

Leverandører: Flügger Farver, Usserød Kongevej 41, 2970 Hørsholm, tlf. 45863608. Hørsholm 

Farvecenter, Kongevejscentret 10, 2970 Hørsholm, tlf. 45860484. Der er i øvrigt truffet en 

rabataftale med Hørsholm Farvecenter, som giver 25% rabat på listeprisen på maling.  

Denne information er permanent og tilgængelig på grundejerforeningens hjemmeside 

www.soemandshvileparken.dk under fanebladet ”Information”. 

Ovennævnte farvespecifikationer er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 

6. december 2012, og skal følges af alle husejere. 

 

Hørsholm Vand ændrer navn 

Den 1. januar 2017 etablerede ni nordsjællandske kommuner et fælles vandforsyningsselskab 

under et nyt navn NOVAFOS. Det besluttede en enig bestyrelse fredag den 9. december 2016. 

NOVAFOS bliver Danmarks næststørste vandforsyningsselskab, og det er kommunerne Allerød, 

Ballerup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Rudersdal og Hørsholm, der sammen 

ejer det nye selskab. 

 

 

 

 

 

 

 

Formand: Dorrit Jørgensen    Telefon: 45 57 06 17  

Sømandshvilevej 23   Mobil: 20 45 22 48 

2960 Rungsted Kyst   E-mail:  Dorrica@mail.dk 

 


