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Nu sommeren forbi, og vi er langt inde i efteråret. Sommerklipningen af hække blev 
gennemført hurtigt og smertefrit, og næsten uden bemærkninger.  
 
Gartnerarbejde: 
Som det blev nævnt i det forrige nyhedsbrev, er der forskelligt gartnerarbejde der 
trænger sig på. Der er også kommet flere henvendelser fra beboere om vedligeholdelse. 
Derfor er der truffet aftale med et gartnerfirma, som har oplyst, at de tager fat på 
arbejdet i næste uge (uge nr. 46). Arbejdet kan opsummeres som følger: 
 
Hanesporetjørn ved nr. 2 bliver beskåret. 
Langs stien ved nr. 7 bliver selvsåede træer fældet og hækken beskåret kraftigt. Et 
stort egetræ ved nr. 7 bliver fældet, da det efterhånden skygger meget. 
Langs tværstien ved nr. 14 og 15 bliver trærødder fjernet/rodfræset. Ud for nr. 15 
bliver en del buske fjernet, og der bliver i stedet sået græs. 
Ved nr. 47 og 48 bliver et stort træ fældet, da det skygger meget, og det hænger 
også ind over et hus. 
Ved nr. 27 bliver den forreste del af hækken fjernet, og der bliver reguleret og sået 
græs op ad skråningen, på samme måde, som det blev gjort ved nr. 1 og 2 for et par år 
siden. Så må vi se hvordan det bliver ved skråningen. Det er hensigten at fortsætte 
med denne form for regulering af hække i de næste år. 
Et par store træer ved nr. 27 og 28 bliver fældet.  
Et vejtræ ud for nr. 37 er desværre gået ud. Der bliver plantet et nyt træ af samme 
sort, men det bliver flyttet lidt. 
 
Hvor der bliver fældet træer, bliver stammer og store grene skåret op i håndterbare 
stykker og efterladt, så her kan der hentes godt træ til brændeovnen. 
 
Ovenstående er hvad der kan udføres inden for budgettet i dette år. Der er kommet 
enkelte andre ønsker og forslag, men de må vente til senere. Vi har vurderet, at 
beskæring af bundbeplantningen på volden, kan vente lidt endnu. 
 
Bankforbindelse: 
Nu er Grundejerforeningens bankforbindelse Nordea, og konti i Danske Bank er lukket. 
Det er gået helt fint med indbetaling af kontingent til den nye konto. 

 
Med venlig hilsen  Bestyrelsen   


