
  Gundsømagle Landsbyråd  

 

 
LEJE AF LANDSBYRÅDETs FLAG-allé 
Gundsømagle Landsbyråd har til 5 års fødselsdagen d. 10 maj 2014 anskaffet en 
flagallé bestående af i alt 70 stk. dannebrogs flag til opsætning på beslag på byens 
lysmaster. Der er 74 beslag på 3 forskellige typer lysmaster. 

Flagalléen omfatter: 

Hele Hovedgaden og Sognevej: 39 stk. 

Gulddyssevej, Fra Hovedgaden til krydset v/ Piledyssen    19 stk. 

Fra Rosentorvet ad cykelstien mod boldbanen 12 stk 

 
Flagalléen har til formål at markere byens forskellige fester samt andre store 

begivenheder i Landsbyrådets regi. 
Der er også mulighed for til private festlige arrangementer, at Landsbyrådets 

medlemmer kan leje opsætning af et aftalt antal flag. Prisen er kr. 20 pr. flag 
Bestilling senest 1 uge før opsætning af flag, med mindre andet er aftalt med 

Landsbyrådet. Flagantal kan reserveres og afregnes på Landsbyrådet kontor eller 
ved henvendelse til Landsbyrådets flagmand Erik Wendel Nielsen, tlf. 4015 1431 Mail: 
erikwendelnielsen@gmail.com 

 

REGLER FOR UDLEJNING. 

Gældende normale flagregler for Dannebrog skal følges. Flag kan hejses ved 
solopgang og skal nedtages senest ved solnedgang! Ved stærk blæst, normalt over 

8/sec.m. må flag ikke opsættes! Ved begravelser må der ikke opsættes flag på master 
ud for kirken, hvis kirkens flag er på halv! 

Flaget skal fastgøres forsvarligt i flagholderen. Der må ikke ændres på beslagets 
højdejustering på masterne, idet højden er bestemt af Dong samt Roskilde Kommune! 
NB: der kræves muligvis stige for at nå beslaget/holder ved opsætningen.  

NB: Gulddyssekrydset samt Østrupkrydset, her er flagholdere højere oppe, (3 meter), 
øvrige flagholdere, (2,5 meter). 

Al opsætning er for flaglånerens egen regning og ansvar. NB: Der kan således 
ikke kræves erstatning hos Landsbyrådet i tilfælde af personlige uheld ved 
opsætning ect.  

Et mindre antal flag kan lejes til brug på egen matrikel. Flagene skal ved udlån 
afleveres i den stand, de er modtaget. Er der hærværk eller anden misligholdelse vil 

man blive opkrævet et beløb pr. flag med stang, minimum kr.150,- (flagets pris – 
netto). Lånte flag skal afleveres senest den følgende uge på Landbyrådets kontor, 
Gundsømagle Bycenter. Ved udlån skal gældende flagregler følges. 

 

Lånt antal: Pris i alt: Dato: 

Låners navn, adresse, mobil, medlemsnummer: 
 

Udlåner (Landsbyrådet): 

Afleveret antal:  Dato: 

Bemærkninger: 
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