Grundejerforeningen Sandhøj

Til medlemmerne af grundejerforeningen Sandhøj

Foråret er kommet og sommeren er på vej.
Disse 2 tegn betyder også at det er tid til at vedligeholde området omkring de enkelte
parceller. Grundejerforeningens vedtægt §6 - her er et forkortet uddrag:
”Medlemmerne er pligtige til stedse at holde grundene fri for ukrudt. Grunden skal
stadig renholdes, således at ingen ukrudtsplanter går i frø. Den enkelte grundejer skal
holde vejrabatten samt halvdelen af sti arealet renset for ukrudt og hvor græsset er
sået, skal dette holdes slået.”
Vi henviser til den tinglyste deklaration på vort område især afsnit E, som omhandler
adgangsforhold, hegnspligt og have. Det skal fremhæves, at ejere af parceller
stødende op til veje, stier og fællesarealer har den fuldstændige hegnspligt her imod.
Dette betyder fortove, stier m.m. at man skal kunne færdes på fortovets/stiens fulde
bredde. Hække/buske træer osv. må ikke vokse ud over disse.
Deklarationens afsnit G skal overholdes med hensyn til parkering m.m., her nævnes
bl.a. ”Al parkering på Sandhøjsvej er forbudt. Al parkering af last-, omnibus, flytteeller større fragtbiler er forbudt på samtlige veje ud for parcellerne.
Vi ønsker alle en god sommer og ser frem til at, de parceller, som ikke har opfyldt
ovenstående, bliver bragt i overensstemmelse med vor deklaration og vedtægter.
Afhentning/tømning af avis/blad containere sker på følgende datoer:
2. juni, 14. juli, 25. august, 6. oktober, 17. november samt 29. december
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Følgende skitse er tidligere år udsendt af kommunen:

Træer og buske bør beskæres således at:





Fortove og kørebaner skal kunne bruges i fuld bredde. Hække og buske skal derfor klippes tilbage til
skellinjen.
Frihøjden over kørebanen skal være mindst 4,2 m.
Frihøjden over fortov, cykelstier og rabatter skal væres mindst. 2,75 m. Dog gælder frihøjden over kørebanen
også for den nærmeste meter ud over kørebanekanten.

Skellinjen ligger typisk ved bagkanten af elskabe, lysmaster, vejskilte mv. Ved beskæring skal man være opmærksom på
at grene tynges ned, når de er våde.

Se følgende hjemmeside: http://www.vejsektoren.dk
Klik på Samarbejde
Samkom
Beskæring langs veje
Nemmere løsning.
Gå ind på Google og skriv: Beskæring langs veje

