
 
 
Velkommen til grundejerforeningen Udlejreparken på Emilsvej. 
Grundejerforeningen ligger i den vestlige del af Ølstykke i 
Egedal Kommune. 
 
Udlejregård var ejet af Emil Sylvest Nielsen og området blev 
udstykket i 2004. Området er blandt ældre Ølstykkeborgere 
kendt som Emils marker, hvor der gik Frederiksborgheste, som 
var Emils store lidenskab. Emil Sylvest Nielsen døde i 2008. 
 
På møde i Teknik- og Miljøudvalget den 1. april 2009 blev der 
givet tilladelse til at Udlejreparken skiftede navn til Emilsvej. 
Det var et ønske, der gik i opfyldelse for grundejerforeningen. 
 
Vi er i dag 73 parceller. Centralt i foreningen ligger den lille sø 
og vores legeplads, der blev opført af beboerne i efteråret 2010. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Ordensregler: 

• Græsarealer ud for parcellens sider skal holdes af ejeren. 
Ingen beplantning mellem parcel og vej 

• Hunde skal holdes på parcellen og i snor når de luftes på 
grundejerforeningens arealer 

• Gæsteparkering forefindes på alle stikveje 
• Ingen henlægning af affald på fællesarealerne 

 
Vigtige oplysninger: 
Kontingent indbetales primo februar på foreningens konto. 
Danske Bank 1551 – 3433 290062. 
Ved overførsel bedes I anføre husnummer i teksten. 
 
Egedal kommunes officielle site: 
http://egedalkommune.dk 
 
Afhentning af haveaffald, juletræer og storskrald. 
http://egedal.renoweb.dk/borger_anmeldafvigelse.aspx 
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Faste aktiviteter:  
Februar  Fastelavn (Festudvalg) 
Medio marts Forslag til general forsamling 
Medio april Generalforsamling 
Maj  Fællesdag 2. lørdag 
Juni  Sct. Hans (Bestyrelsen) 
September  Fællesdag 3. søndag 
 
Grundejerforeningens hjemmeside: http://www.emilsvej.dk/ 
 
Login kan rekvireres ved at skrive til bestyrelsen via 
hjemmesiden eller på bestyrelsen@emilsvej.dk. Login skal 
bruges for at kunne se referater, regnskaber med videre. 
 
Du kan læse om foreningen og dens aktiviteter på hjemmesiden. 
 
Du har mulighed for,  
 
- at oprette dig selv på beboerlisten. 
 
- orientere dig om nyheder. 
 
- læse om kontingent til grundejerforeningen. Kontingent skal 
være betalt for at du er stemmeberettiget på generalforsamlingen. 
 
- læse vedtægterne for grundejerforeningen. 
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