Retningslinjer for lån af

Grusgraven, Vranderupvej, Kolding
Kolding Brandvæsen
Beliggenhed og omgivelser
Arealet er beliggende på Vranderupvej.
Spærret for udlejning
Grusgraven lejes ikke ud i juni, juli og august
af hensyn til beboerne omkring grusgraven
samt dyre- og planteliv.

Overnatning er ikke tilladt.
Se de generelle retningslinjer side 4.
Trafikale forhold

By- og
Udviklingsforvaltningen
Dato: september 2013
Sagsnr. 09/2814, bilag 9
Løbenr. 127640/10

Brug af pladsen

Vi anbefaler at kørsel til og fra grusgraven
sker via Godthåbsvej, for at mindske trafikken
gennem beboelsesområderne. Se kort.

Der er en del beskyttet natur på pladsen og
ved brug skal følgende retningslinjer overholdes:

Grusgraven er ikke indhegnet men offentligt
tilgængeligt. Der må derfor kun benyttes indregistrerede køretøjer iht. Færdselsloven.











Der må kun køres fra kl. 10 – kl. 16
Inden der må køres på området, har
arrangør pligt til at afmærke området
der må køres i, med rød/hvid minestrimmel, så alle kørere præcis ved
hvor grænserne til banen er.
Al minestrimmel skal fjernes efter
brug.
Der må ikke køres på voldene, der
rammer området ind
Kørsel bag de store kampesten er forbudt
Kørsel på det flade område ved motorvejen er forbudt
Træer må ikke beskadiges
Der tillades ikke kørsel med motocross
cykler eller andre støjende maskiner

Spildevand
Der er ingen toiletfaciliteter på pladsen. Ved
arrangementer på mere end 4 timers varighed, skal der opstilles mobilt toilet.
Renovation
Se generelle retningslinjer side 4.
Strøm
Der er ingen mulighed for tilslutning af strøm.

Se de generelle retningslinjer side 5.
Leje/Betaling
Det koster kr. 500,- pr. dag at leje grusgraven.
Betaling skal ske inden brug af grusgraven,
klik på følgende link:
http://netbutik.kolding.dk/product.asp?produc
t=691&lang=dk
(Klik med modsatte museknap og vælg ”Åbn
hyperlink”)
Aflevering
Pladsen skal efterlades i rengjort og opryddet
stand.

Ulovlig brug af grusgraven
Der foregår desværre en del ulovlig kørsel i
grusgraven, som er til stor gene for beboerne
i området. Hvis der befinder sig motocrossmaskiner i grusgraven, mens i lejer arealet,
bedes i straks anmelde det til politiet på tlf.
114. Hvis der er en ledig patruljevogn, vil den
blive sendt ud til stedet.

