
Beretning for 2016 til generalforsamling 29/2-2016. 

På generalforsamlingen i 2015 blev det vedtaget at afsætte 300.000 -350.000 

kr. til at omlægge/oprette stierne i området. Vi har i løbet af året indhentet 3 

tilbud på dette. Resultaterne var meget forskellige, og vi har valgt at bruge 

vores sædvanlige gartner, da han var billigst. Vi forventer at arbejdet på 

Merkurvej og Venusvej starter om ganske kort tid. I den forbindelse skal 

grundejere med hæk mod stierne have klippet deres hæk ind - dette gøres 

bedst om vinteren. Formålet med dette er, at vi kan få skrabt græs af. 

Ligeledes må vi anmode om, at der vandes og fjernes ukrudt, mens det nye 

græs etablerer sig. Planen er at der næste år arbejdes videre op i kvarteret, og 

dette vil så gælde for Marsvej og Jupitervej næste år. Til information har vi 

sagt, at det er ok at arbejdet laves, når der er tid for andre opgaver, så 

arbejdet kan strække sig over nogen tid. Der må selvfølgelig ikke efterlades 

noget, der er til gene, hvis de forlader området for en periode. 

Der er nogle hjørnetræer, der ikke har det så godt. Det er tilladt at fjerne 

træerne med rod og enten plante nye træer for egen regning eller lade hjørnet 

stå som græs. 

I årets løb har vi fået ryddet en tom grund, som er tilskødet foreningen. Vi har 

jo de tre ”blinde” grunde ud mod Stjernevejen, som vi har udnyttet til 

legepladser for børn og voksne. Nede ved transformatorstationen ligger der 

yderligere en grund, hvor træer og buske havde fået lov at vokse. Det var 

blevet til gene og fare for naboerne, og der står nu kun få træer tilbage. Der 

bliver jævnet og tilsået med græs, som vil blive slået få gange årligt. 

Den nye sti, som kommunen lavede bag om det nye kvarter, er blevet færdig. 

Desværre har det medført, at de skar ned på fejning/rydning/ vedligehold af 

skolestien. Vi har været i kontakt med dem, og lige nu bliver den holdt. Vi 

mener ikke, det kan være meningen, at den oprindelige sti ikke holdes. Det er 

den direkte skolesti for børnene i vores område, og der er ikke tilslutninger fra 

vores stier til den nye sti. 

En tilbagevendende ting - Husk at parkering af biler, trailer og campingvogne 

skal foregå på egen grund. I den forbindelse vil jeg minde om, at man kan søge 

kommunen om tilladelse til at udvide indkørslens bredde. 

 


