
QUINTO INFORMATIONSFOLDER 
 
Quintos område  
Grundejerforeningens områder dækker i alt 179 grunde på følgende 
veje:  
Havdrupvej nr. 44 til 74 og nr. 43 til 89  
Hvalsøvej nr. 44 til 76 og nr. 37 til 65  
Sonnerupvej nr. 20 til 40 og nr. 19 til 43  
Højstrupvej nr. 60 til 84 og nr. 63 til 95  
Lindholmsvej nr. 6A til 18 og nr. 5A til 17  
Hele Edelsmindevej, Lilliendalsvej og Tårnholmsvej  
 
Medlemspligt  
Ejere på de nævnte veje har pligt til at være medlem af 
grundejerforeningen og følge de regler som gælder for området.  
 
Kontingent  
Der betales kontingent til grundejerforeningen. Det opkræves en gang 
om året i marts måned og skal være betalt inden udgangen af april 
samme år. Quinto har en lille økonomi og det er derfor vigtigt, at der 
betales til tiden.  
 
Quintos formål  
Varetagelse af fælles interesser, herunder vedligeholdelse af veje, 
kloakker og bump.  
 
Vision  
Vi ønsker, at hele vores område fremtræder som et pænt, harmonisk og 
ordnet område, hvor alle er glade for at bo.  
 
Til dig som grundejer  
Det er vigtigt for Quinto, at du som grundejer er med til at holde 
området ud for din grund. Det indebærer bl.a. at kantsten og fliser 
holdes fri for græs og ukrudt. At hække klippes og træer, som hænger 
ud over fortove, beskæres. Grus, som skylles ud over kantstenen, bliver 
fejet sammen og lagt tilbage på fortovet mellem kantsten og fliserække. 
Disse ting vil alle være med til at formindske vedligeholdelsesudgiften 
for vores område.  

Bestyrelsen  
Grundejerforeningen har en bestyrelse bestående af syv personer fra 
området. Hvem der er i bestyrelsen, og hvordan man kommer i kontakt 
med dem kan ses på vores hjemmeside på adressen: www.quinto.dk    
 
Bestyrelsesmøder  
Der afholdes det nødvendige antal bestyrelsesmøder til varetagelse af 
medlemmernes interesser på bedst mulige måde.  
 
Generalforsamling  
Den årlige generalforsamling afholdes i marts måned. Alle grundejere 
bliver skriftligt indkaldt jf. vedtægterne.  
 
Vedtægter  
Grundejerforeningen Quinto har et sæt vedtægter, som kan ses på 
hjemmesiden.  
 
Quinto bestyrelsens arbejdsopgaver  
• Opretning / udskiftning af fliser og kantsten  
• Asfaltarbejde, belægning og reparation  
• Renholdelse af bump og vejchikaner  
• Rensning og evt. udskiftning af afløbsriste  
• Reparation/vedligehold af kloak fra kantsten til hovedledning  
• Udføre de opgaver for området, som bliver vedtaget på 
generalforsamlinger  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Opfordring til grundejerne  
Undgå så vidt muligt at køre op over eller parkere på kantstenene. Det 
er meget omkostningskrævende at oprette nedsunkne kantsten.  
 
Affaldsafhentning – Københavns Affaldsservice 
Husholdningsaffald hentes en gang om ugen.  
Haveaffald afhentes i sæsonen en gang pr. måned, hvilke dage oplyses 
af Kbh. Affaldsservice.  
Storskrald afhentes ca. kvartalsvis på dage fastsat af Kbh. 
Affaldsservice. Det ser ikke pænt ud med det udsatte storskrald, så sæt 
det ud så sent som muligt - gerne dagen før afhentning .  
Container kan lånes af Københavns Affaldsservice uden betaling efter 
nærmere regler som oplyses ved bestilling.  
 
Der er mange regler omkring de forskellige slags affald, fx hvidevarer, 
maling/kemikalier, byggeaffald i begrænset mængde, grene som skal 
klippes i passende længde og bundtes. Alt kan ses på nedennævnte 
hjemmeside. 
 
Quintos hjemmeside  
Quinto har en meget flot hjemmeside, hvor der kan fås mange vigtige 
oplysninger om grundejerforeningen, bl.a. bestyrelsens 
sammensætning.  
 
Mere information kan fås på følgende links:  
Grundejerforeningen Quinto: www.quinto.dk 
E-mail adresse til formanden: formanden@quinto.dk 
Københavns Affaldsservice: www.kk.dk/Borger/Miljoe/Affald.aspx 
Vedligeholdelse Vej & Park: www.vejpark.kk.dk 
 
  
Er du i tvivl om noget, så spørg bestyrelsen  - VI ER TIL FOR DIG  
 
 
 
 
 

 


