Ordensreglement for Høje-Taastrup Kommune strandgrunden
”Hartmannsgave”

1. Standsgrunden ” Hartmannsgave, Karlslunde Strandvej 21, kan benyttes af HøjeTaastrup Kommunes borgere.
2. Sundhedskortet skal kunne forevises på forlangende, da dette gælder som
afgangskort uden ret til overnatning.
3. For adgangskort med ret til overnatning opkræves en afgift pr. plads. Beløbet betales
ved bestilling i Borgerservice.
4. Sæsonkort vil kun blive udstedt til 8 standpladser, mens den resterende del
reserveres til dag-, weekend-, og uge gæster.
5. Teltåbningen skal vende ned mod Køgebugt, af hensyn til naboerne til
campingpladsen ” Hartmannsgave”.
6. Parkering af motorkøretøjer, må kun finde sted på arealet på modsattte side af
landevejen over for strandgrunden.
7. Støjende adfærd, herunder højtspillende radioer m.v., skal begrænses mest muligt af
hensyn til de øvrige brugere af pladsen og naboerne til campingpladsen
”Hartmannsgave”.
8. Ved overnatning på pladsen indskærpes det, at der skal være ro efter kl. 22.00, af
hensyn til godt naboforhold.
9. Afbrænding af bål er ikke tilladt. Overtrædelse af dette forbud vil medføre
bortvisning.
10. Hunde skal holdes i snor på arealet. Hunde må ikke medtages på toilet- og
baderum.
11. Cykler og knallerter må kun henstilles i cykelstativet og den anlagte
knallertparkering.
12. Der kan i begrænset omfang gives tilladelse til at benytte og oplægge både inde på
campingpladsens areal nede ved stranden efter Teknisk og Miljøcentrets anvisning.
Oplægning og ophængning af fiskeredskaber er ikke tilladt. Både skal fjernes ved
sæsonens afslutning.

13. Der må ikke spilles bold på campingpladsarealet fra Karlslunde Strandvej til den
fredede strandskov. Boldspil må henvises til selve strandarealet. Boldspil på pladsen
har givet en del naboproblemer og det skal derfor indskærpes, at dette forbud
overholdes.
14. I baderum er der bruser med bruseautomat. Poletter kan købes i Borgerservice.
15. Kommunen varetager renholdelse af toilet- og baderum mandag til fredag samt i
weekender, hvor kommunens børneinstitutioner er på pladsen.
Tilsyn med strandgrunden foretages af kommunens tilsynsafsnit ved 3 – 4 ugentligt besøg,
samt af Teknisk og Miljøcentrets medarbejder i øvrigt.
Henstillinger og anvisninger fra den tilsynsførende skal følges.
Såfremt ovennævnte regler for brug af strandgrunden ”Hartmannsgave” ikke
overholdes, vil det kunne medføre bortvisning fra grunden og retten til
adgangskort kan mistes for en kortere eller længere periode.
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