Nedenstående er et uddrag fra kommunens hjemmeside. Vi har valgt at dele det
med jer, da vi i bestyrelsen henstiller til at vores bebyggelse fremstår vedligeholdt:
Få styr på, hvordan ansvaret for renholdelse er fordelt mellem kommunen og grundejerne.

Som grundejer har du pligt til at renholde og fjerne ukrudt på eget fortov og stier, samt beskære træer og buske ud mod fortov og stier.

Er du forhindret i at klare renholdelsesopgaven selv, skal du sørge for, at en anden kan gøre det for dig.
Park og Vej renholder de kommunale arealer, herunder kørebaner, rendestene, cykelstier og
parkeringspladser. Du kan hjælpe os med at feje rendestenen og rense regnvandsriste – så er du med til at
sikre, at vandet løber hen, hvor det skal.

Beskæring af buske og træer
Hvis du ejer en ejendom, skal du klippe og beskære din beplantning til skel, så beplantningen holdes inde
på det private område. Beplantningen skal beskæres af hensyn til fodgængerne på vejen - særligt dem
med barnevogne, handicap og dårligt syn.
Beskæringen skal foretages sådan, at veje og stier kan benyttes i fuld bredde. Træer og buske skal være
beskåret til en højde af 275 cm over fortov/cykelsti og 450 cm over kørebane. Du kan læse mere i
"Beskæring af træer og buske". Her kan du også se en illustration, der viser, hvor højt du skal beskære dine
buske og træer, og at beskæringen til skel mod vej eller sti skal være til bagkanten af fortov eller rabat.
Vi gør opmærksom på, at kommunen i kan kræve ovennævnte indklipning og beskæring udført, hvis du
som grundejer ikke selv får det gjort. Kommunen vil da sætte en tidsfrist for hvornår arbejdet skal være
tilendebragt. Hvis tidsfriten ikke overholdes vil arbejdet blive udført for grundejerens regning.
I bestyrelsen har vi et ønske om at alle grundejere klipper deres hæk mod fortov og fællesareal, til glæde
for alle. Grundejerforeningen har et samarbejde med OFG Haveservice, som kan hjælpe på grundejerens
egen regning. Kontakt Dan fra OFG Haveservice på tlf: 4020 5900.

