Høringsbrev til grundejerne på Odinsvej vedr. de fælles friarealer i området omkring Odinsvej og Thorsvej.
Sorø Kommune har gennem længere tid arbejdet på at tilskøde de fælles friarea‐
ler der er tilknyttet Odinsvej og Thorsvej til Klyngehusenes Grundejerforening.
Sagen er senest blevet behandlet af Byrådet i januar 2014. Mere information om‐
kring sagen, herunder sagsfremstilling med bilag samt den politiske beslutning kan
ses på Sorø Kommunes hjemmeside, under Politik/Byrådet/Dagsordner og refera‐
ter/Byråd/28. januar 2014.
Tidligere har det været kommunen, der har stået som ejer af jeres fælles friarea‐
ler, men det er jer selv der vedligeholder og plejer fælles friarealerne. Jeres
grundejerforening sørger for den daglige drift, og det har i de sidste mange år
været grundejerforeningen der har forhandlet vedligeholdelseskontrakten med
anlægsgartneren på plads. Kommunen har blot godkendt kontrakten, fordi kom‐
munen står som ejer af fælles friarealerne.
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Alle boliger på Odinsvej og Thorsvej er bygget på baggrund af en deklaration for
Odinsvej og en deklaration for Thorsvej. De to deklarationer er ens på nær én
paragraf om grundejerforeningspligt. Der er ikke krav om grundejerforeningspligt i
deklarationen for Odinsvej, men uanset om man vælger ikke at være medlem af
grundejerforeningen, skal man fortsat betale til vedligeholdelsen af de fælles fri‐
arealer på Odinsvej og Thorsvej, da dette er fastlagt i deklaration, der er tinglyst
på ejendommen.
Sorø Kommune vil gerne uden beregning tilskøde arealerne til den fælles grund‐
ejerforening. I følge begge deklarationers § 3 gælder at,
 Fællesarealer: De grønne områder udenfor de egentlige parceller ejes af
Sorø Kommune og er offentlige tilgængelige, men hver parcel har i bygge‐
retslig henseende en anpart på 470 m2 heraf.
 Arealerne vedligeholdes af Sorø Kommune, der opkræver udgiften hertil
sammen med de kommunale ejendomsskatter, idet udgifterne fordeles li‐
geligt på samtlige grunde. Vedligeholdelsesbidraget kan inddrives som de
nævnte skatter.
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Kommunen ønsker at ændre dette, så det fremadrettet bliver jeres grundejerfor‐
ening, der står som ejer af arealerne, således at ejerskab og drift følges ad.
For at Grundejerforeningen Klyngehusene kan stå som ejer af jeres boligbebyggel‐
ses fælles friarealer, er det nødvendigt at ændre de nuværende deklarationers §
3, således at det ikke er Sorø Kommune, der ejer arealerne, men at det er Klynge‐
husenes Grundejerforening. Det vil også være Klyngehusenes Grundejerforening
(jer selv), der fortsætter med at vedligeholde fælles friarealerne.
Da deklarationen for Odinsvej ikke pålægger grundejerne pligt til medlemsskab af
grundejerforeningen, sender kommunen planerne om at ændre § 3 i høring
blandt jer grundejere, der ejer bolig på Odinsvej. Boligejerne på Thorsvej får
samme høringsbrev, men til en orientering.
Såfremt I måtte have bemærkninger til, at kommunen foretager en ændring af
deklarationens § 3, således at arealerne fremadrettet ejes af Klyngehusenes
Grundejerforening, som dermed også kommer til at stå for opkrævningen af bi‐
drag til vedligeholdelses hos grundejerne. Såfremt I har bemærkninger til dette,
skal I fremsende bemærkningerne skriftligt til Sorø Kommunes Fagcenter Teknik,
Miljø og Drift. Att.: Else‐Marie Hedegaard Jensen. I må også meget gerne sende
bemærkninger til mig via
e‐mail: emhj@soroe.dk
Eventuelle bemærkninger skal være kommunen i hende senest den 16. januar
2015.
Skulle I have spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte mig på
telefon 57 87 63 45 eller via e‐mail: emhj@soroe.dk.
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