Beretning 2016 - Stjernevejens Grundejerforening.

2016 har været et år, hvor bestyrelsen ikke har holdt mange samlede møder. Det betyder dog ikke, at der ikke er
sket noget i 2016.
Der er blevet gjort færdigt på den tomme grund på Merkurvej og vi har fået påbegyndt stiopretning med start på
Venusvej og Merkurvej. Vi håber alt ser godt ud, da det ellers er vigtigt at kontakte os.
Kommunen har fået nyt renovationsselskab og lige i starten var det som om det hjalp på hjørnerne, men vi må
konstatere, at vi igen må have fat i kommunen ang. dette.
På seneste generalforsamling bad man os, om at se på dette med tilslutninger i samarbejde med de andre
grundejerforeninger. Dette er ikke gjort, da projektet ville skulle trækkes af mig og jeg vil ikke stå tilbage med at have
været den, der påfører Grundejerforeningen og dermed alle vi beboere en blivende udgift. Jeg vil gerne begrunde
dette. Hvis vi laver stierne derned, bliver det os der har ansvaret for dem. Da vi ikke har grundejere, vi kan pålægge
at holde det med snerydning osv, fordi det ikke kan opfattes som en naturlig del af deres grund, som vi gør med stier
og veje heroppe i egen del, så vil vi skulle hyre nogen udefra til dette. Hvis vi selv laver stierne, bliver det også vores
ansvar med lys og betaling af dette. Derfor har jeg i stedet valgt, at prøve at påvirke kommunen.
Jeg har i sensommeren været på en rundtur med en medarbejder fra kommunen, for at se på vores skolesti og vise
ham, at man ikke blot kan sige vi skal bruge den nye, da der ikke er forbindelse fra stisystemet heroppe ned til den
nye sti. Dette var også begrundet i, at de sidste vinter blot undlod at rydde skolestien. I år er den blevet ryddet og
det er jo dejligt. Han var forstående overfor, at det kunne se mærkeligt ud, hvis den nye sti nu var vores officielle
skolesti, når der tydeligvis ikke er tænkt tilslutning ind. Undervejs fandt han ud af, at han mener stien bag vores
område tilhører Stjernevejens Grundejerforening, og dette er en sag der fortsat bruges energi på, for det er vi ikke
enige i.
På vores tur, så vi også på træerne ud mod Stjernevejen, men det virker fortsat ikke som om kommunen har lyst til
at indgå i et samarbejde om dette. De har netop beskåret siderne på træerne, men det hjælper ikke på det problem,
at træerne har fået lov til at blive alt for høje og at nogen af dem har det rigtig skidt. Så grundejerne på de yderste
grunde har stadig til opgave at sørge for at beskære og nyplante i dette læbælte.
Der er desuden gang i evt. at sende et forslag til kommunen vedr. Trampekær. Det er deres sø, men vi vil gerne
henlede deres opmærksomhed på den. I følge Naturvejlederne har søen det meget dårligt, specielt fordi der er en alt
for stor andebestand. Hvis nogen kunne have lyst til at være en del af denne proces, så kom frit frem.
Der kommer jævnligt spørgsmål vedr. træer og det er også fint. Vedr. hjørnetræer har vi tidligere meldt ud at hvis de
er syge, eller i fare for at vælte, eller skubber fliser i området op, så er man velkommen til at fjerne dem – og læg
mærke til ordet fjerne. Det er ikke nok at skære dem af i jordhøjde. Der skal graves eller rodfræses, således at
området ser ordentlig ud.
Træer i hække. De fleste steder er disse fældet af beboerne tidligere og vi ser derfor ingen grund til, at de resterende
ikke også skal have lov til dette. På den anden side hvis træerne er blevet holdt nede indtil nu og står som sunde
træer er det måske synd, så overvej om træerne er med til at skabe lidt variation og fugleliv i kvarteret.

