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Efterårsbeskæring af beplantninger
Nu er sommeren forbi, selv om den har holdt sig godt ind i efteråret. Så godt, at vi har fået græsset
slået én ekstra gang i sidste uge, det er vist ikke før sket så sent. Der er dog hele tiden plantninger
der trænger til pleje og beskæring. Bestyrelsen har derfor indgået aftale med Scandinavisk
LandskabsPleje om beskæring og vedligeholdelse af en del af beplantningerne på foreningens
fællesarealer. Det er det samme firma, der var i gang sidste år, og de har også sommerklippet
hække de sidste år. Det igangsatte arbejde omfatter i hovedtræk:
• Klipning og beskæring af liguster på volden ud mod Niverødvej. Beplantningen bliver skåret
kraftigt ind i siden og klippet i toppen i ca. 0,5 m højde. Dog vil der blive taget hensyn til, at der
ikke bliver indkig fra Niverødvej. Desuden vil der blive ryddet fremmed fejlvækst og rodskud, som
skæmmer volden.
• Omkring nr. 8 vil der blive skåret kraftigt ind i siden af beplantningen på volden, da ejendommen
er ved at være helt omklamret af liguster.
• Et stort træ ved nr. 10 og 11 vil blive stynet, da det kommer faretruende tæt på tagene.
• Oversigtsforholdene ved udkørsel fra vej 2 og 3 til Stamvejen vil blive forbedret.
• Enkelte mindre træer på fællesarealet vil efter beboernes ønske blive fældet.
• Den store hækbeplantning ud mod grønningen ved nr. 3 og 16 vil blive delvis ryddet og beskåret,
således at det får karakter af en hæk. De store beplantninger tager meget tid ved
sommerklipning. Der er tidligere gennemført lignende rydning ved nr. 1, 2 og 27. Der er truffet
aftale med beboerne om udformning.
De berørte beboere er orienteret, og detaljer vil blive aftalt under udførelsen. Alt afklip og grene vil
blive hugget i flis og spredt i bunden af volden, så slipper vi for afgift ved deponering.
Ovennævnte er hvad der kunne blive plads til inden for årets budget, og hvad vi har vurderet, har
den højeste prioritet. Der kunne sagtens findes mere der trænger, men det må vente til senere.
Parkering på stamvejen
Der har været nye henvendelser fra beboere vedr. den meget generende parkering på Stamvejen,
for at aflevere børn til skolen, og senere hente dem igen. Parkeringen har efterhånden antaget et
voldsomt omfang, og medfører en forringet sikkerhed, ligesom rabatten bliver ødelagt. Bestyrelsen
har været i kontakt med Skolen og Kommunen omkring problemet, men det hjælper ikke rigtig noget.
Det er jo også sådan, at Grundejerforeningen ikke har så meget, at skulle have sagt. Stamvejen og
dermed også rabatten er en offentlig vej, hvor Kommunen er myndighed. Nu har bestyrelsen rettet
en skriftlig henvendelse til Kommunen og Politiet, hvor vi peger på den manglende skiltning og den
stærkt forringede trafiksikkerhed på stedet.
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