
Grundejerforeningen
Du/I kan læse alt om grundejerforeningens vedtægter, samt se lo-
kalplanens bestemmelser, på hjemmesiden
www.idylvaenget-dk.webnode.dk

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den første tirsdag i 
marts måned.

Bestyrelsen udsender løbende informationsbreve. Tidligere ud-
sendte breve kan læses på hjemmesiden. Vi anbefaler, at du/I bliver 
opdateret.

 Kontingent
Som ejer af en parcel på Idylvænget, er man forpligtiget til at beta-
le et årligt kontingent til vedligehold af fællesarealer, grundejerfor-
eningens administration og øvrige udgifter. 

Kontingentet fastsættes årligt på generalforsamlingen, og opkræ-
ves i december måned for næste år. 

På Idylvænget er der ligeledes oprettet en særskilt vejfond. 
Vejfonden har til hensigt at dække reparation og vedligehold på 
vores fælles private vej. 

Kontingentet fastsættes årligt på generalforsamlingen, og opkræ-
ves i december måned for næste år. 

Aktivitetsudvalg
Der afholdes løbende fantastiske aktiviteter på vænget. 
Godt koordineret af aktivitetsudvalget.

Aktiviteter kan følges og tilmeldes på Idylvængets facebook side.

Det følgende er tænkt som en kort 
introduktion til dig, som har købt en ejendom 

inden for foreningens område.

og medlem i 
grundejerforeningen!

HJERTELIG VELKOMMEN

TIL IDYLVÆNGET
Offentlig transport
Bussen kører lige til centrum på ca. 20 minutter, og har stoppe-
sted lige uden for vænget.

Dagsinstitutioner
Det kan være svært at danne sig et overblik. Vores generelle an-
befaling er, at I hurtigst muligt får kontaktet pladsanvisningen hos 
Kolding kommune. 

Måske det er en af grundene til, at du/I har købt huset. Der er me-
get kort afstand til en fantastisk skole med et væld af aktiviteter 
for børn og unge.  Kig evt. mere på Dalby GF foreningsliv. 

Dalby Skole og idrætsforening

Parkering på Idylvænget
Vær opmærksom på de forskellige fælles parkeringspladser der lig-
ger rundt på vænget. De er fortrinsvis til gæster.
Der kan naturligvis parkeres på vejen, hvis andet ikke er muligt, men 
pas gerne på græsrabatten i indercirklen. 
Den må helst ikke beskadiges, grundet afledning af regnvand. 

Kørsel på Idylvænget
Der er sat en fartgrænse på 20 km/t på Idylvænget. 
Vejen har etableret en del bump, som skal hjælpe med at få sænket 
farten. Vænget har ingen fortov, og parcellerne ligger lige ud til vejen, 
hvorfor små og store bløde trafikanter hurtigt kan komme i unødig 
risiko. Hjælp os alle med at få sænket farten.

Skulle du fortsat sidde inde med et spørgsmål, er 
du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen på 

bestyrelsen@idylvænget.dk

Vi håber, du bliver glad for 
at bo på Idylvænget!

Nabohjælp
Vi anbefaler, at beboerne tilmeldes Nabohjælp.  
Det  kan gøres meget nemt via deres app. 

Video på Idylvænget
Vi har opsat et skilt ved indkørslen til vænget. Enkelte parceller 
har video på huset. De fotograferer naturligvis ikke offentligt om-
råde, men skiltet kan have en præventiv effekt. 

Vi værner rigtig godt om vores fællesarealer. Vi har investeret i 
soldrevne robotter til at klippe græs. Som supplement har vi en 
ekstern partner til at vedligeholde de ydre områder. 
Vi er ligeledes årligt i forhandling med ekstern partner omkring 
snerydning, men henstiller naturligvis til almindelig grundejerpligt, 
til at holde vejen ryddet for sne og is.

Vi oplever og påskønner at fællesarealeret, med god information 
inden, også bruges til private arrangementer. Vi indstiller dog natur-
ligvis til, at arealet forlades som ’det var’. 

Der er opsat 3 miljøstationer rundt på vænget. Oplever man, at be-
holderen er fyldt til bristepunktet, så kontakt gerne ’Affald Kolding’. 
Kontaktinformation kan findes på beholderen. 

Fællesarealerne


