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Grundejerforeningen Tyregården er en frivillig forening, der har til formål at varetage 

medlemmernes interesser i anliggender tilknyttet grundejerforholdet.  

 

Medlemsstatus: 

Foreningen dækker potentielt over 148 husstande/medlemmer. Tilslutningen ligger fortsat 

stabilt på cirka 90% hvilket bestyrelsen ser som en solid opbakning til foreningens 

berettigelse men også til det arbejde som bestyrelsen udfører for grundejerforeningen. 

 

Grundejerforeningens priser 2017: 

Medlemskontingentet for 2017:    kr. 200,00/husstand. 

Kontingentet indeholder: Tømning af vejbrønde, brug af foreningens værktøj, 

vedligeholdelse af petanque-bane/legeplads, tilskud til udskiftning af ødelagte fortovs-

fliser, udbedring af vej-huller mv. samt kontakt til kommunen vedr. diverse sager. 

 

Tømning af vejbrønde: ”for ikke medlemmer” kr.  65,00/husstand 

Tilskud til fortovs-fliser:  kr.  50,00/stk. 

 

Grundejerforeningen kan i forbindelse med evt. omlægning af fliser være behjælpelig med 

et bidrag til udskiftning af knækkede fliser– angivet ovenfor. 

 

Vejforhold: 

Bestyrelsen vurderer hvert år på vejforhold herunder evt. markante huller i asfaltbelægning 

på foreningens veje.  

 

Snerydning 2017/2018: 

Bestyrelsen varetager forhandling med lokal entreprenør om snerydningsaftale på 

foreningens veje. 

 

Mødekalender for bestyrelsen: 

Bestyrelsens mødekalender er tilgængelig på hjemmesiden. Bestyrelsen opfordrer hermed 

grundejerne til at sende forslag/ønsker til disse møder. Forslag skal sendes senest en uge før 

mødedato til tyregaarden@gmail.com. 

 

Følg os på Facebook på - Grundejerforeningen Tyregården. 

Hjemmeside - www.tyregaarden.dk med info om hvad der sker i foreningen - se.QR kode.  

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 

 

 www.tyregaarden.dk 

 
 Grundejerforeningens værktøj 
 Til fri afbenyttelse for foreningens Vertikalskærer/Stige 6 meter  

 medlemmer. Lån aftales med 
  Per W. Hansen 

Kløvermarksvej 26 

Tlf.: 9189 7540 

 

 

Rensebånd og kloakskovl 

Lån aftales med 

Hans Henrik Staal 

Kløvermarksvej 39. 

Tlf.: 4071 3422 

 

 

Fliserenser 

Leje kr. 50 pr. gang  

aftales med 

Sten Bo Andersen 

Norgesvej 73  

Tlf. 2173 4437 

 

 

 

Bestyrelse 2017/2018: 
 

Formand:  Per W. Hansen Kløvermarksvej 26 9189 7540 

 

Kasserer: Frants Lassen Sverigesvej 49 4230 8202 

 

Sekretær: Sten Bo Andersen Norgesvej 73 2173 4437 

 

  Jesper Lyngaa      Norgesvej 70 2760 0874 

 

  Martin Kristensen Kløvermarksvej 47 4055 7393 

 
Kontakt via e-mail på: tyregaarden@gmail.com 

Hadsten, maj 2017 

Petanquebane 
Placeret bag Norgesvej 77-79 

Asfaltrager ligger hos  

Erik Nørgaard - Norgesvej 42. 

Banen er til fri afbenyttelse  

i tiden 0900 – 2200. 
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