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 Velkommen til Essex Park Taastrup. 

Velkommen til Essex Park Taastrup. Bestyrelsen og Grundejerforeningen håber du/I 
finder dig/jer godt til rette i vores dejlige område, og håber du/I vil medvirke til et 
behageligt og trygt område for os alle 

Vi vil opmærke din/jeres postkasser og dør efter jeres ønskede navn(e), som du/I bedes 
meddele NEWSEC/DATEA i en særskilt mail:  gsh@newsec.dk 

På foreningens hjemmeside finder du/I en beboermappe, som fortæller meget mere om 
lejligheden, samt hvilket materialer og installationer den indeholder. Derudover ønsker 
vi i samme forbindelse at gøre opmærksom på følgende: 

• I foreningen findes en husorden, som er udleveret ved overdragelse af din
lejlighed. Denne er beboernes fælles spilleregler, til sikring af et godt og
behageligt naboskab. (se vedlagte husorden)

• I hver opgang findes en affaldsskakt, udelukkende til husholdningsaffald. Denne
skal bruges med omtanke så vi ikke risikerer driftsstop med store udgifter til
følge. Det er vigtigt at der udelukkende benytter affaldsposer udleveret fra
Grundejerforeningen. (se vedlagte opslag)
Hvis du/I har større effekter, sorteres og placeres disse i miljøskuret ved P-
pladsen, Niebuhr Gade. (se vedlagte opslag)

• På foreningens veje og p-pladser er indført parkeringsordning. Det er vigtigt at
du tager et kig på P-info skiltene eller foreningens hjemmesiden.
WWW.ESSEXPARKTAASTRUP.DK

• Har du/I hund skal der, jf. vores husorden, sendes en kopi af den lovpligtige
forsikringspolice til DATEA, vores administrator for andel- og ejerforeningen.

• Private ejendele i trappe-opgange/rum og gangarealer i kælderen, vil blive fjernet
for at efterleve brand-vedtægter. Private ejendele vil blive inddraget og et
administrationsgebyr på 650 KR vil blive opkrævet af vores administrator.

Essex Park Taastrup har enkelte arbejdsdage over året. Alle opfordres her til at hjælpe 
med den generelle vedligeholdelse. Udover at forskønne området, hjælper det også til 
at holde udgifter og husleje nede. 

Har du/I brug for en håndværker kan vi henvise til vedlagte liste. 

Dette samt meget mere, kan du/I læse nærmere om på foreningens hjemmeside. 
Derudover er du/I meget velkommen til at kontakte din lokale bestyrelse for nærmere 
information. 

Med venlig hilsen 
Grundejerforeningen, Essex Park Taastrup 
WWW.ESSEXPARKTAASTRUP.DK 


