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FORÅRS ORIENTERNG 2015 
 
Foråret er kommet og en ny sæson er på vej. Hermed en kort orientering om hvad der kommer til at ske i den 
nærmeste tid 
 

 
Ø Indsamling af haveaffald er som normalt aftalt til ske i starten af maj måned  Haveaffaldet skal 

være placeret i rabatten for at entreprenøren kan hugge det til flis. Affaldet hugges til flis og 
såfremt I ønsker at beholde flisen markeres det med et skilt "FLIS". Flisen bliver så lagt i 
rabatten. Hvis der ikke er noget skilt vil entreprenøren køre flisen bort. Husk der medtages kun 
rent haveaffald, men ikke stød, rødder, brædder, brombær, roser og lignende. Flishuggeren kan 
heller ikke klare bambus. Endvidere skal det henstilles at haveaffaldet først lægges ud til 
flishugning 2 uger før forventet afhentning.  
 

Ø Efteråret var meget mildt, men også en regnfuld periode, der bevirkede at efterårsreparationen af 
vejene i oktober havde en begrænset virkning. Den våde og milde vinter gjorde sit til at der 
opstod mange huller i vejene. Allerede i starten af marts måned blev sæsonens første vej 
reparation udført. Der er som sædvanlig planlagt yderligere reparation her i foråret, når vejr 
forholdende tillader det.  

 
Ø Det er rigtigt glædeligt at se den byggeaktivitet der er med om-, til- og nybygninger, og til alles 

glæde for en langsigtet kvalitetssikring af vores område. I den forbindelse bedes de enkelte 
medlemmer sørge for at rabatterne bliver genoprettet, planeret og tilsået med græs.   

 
Ø For god ordens skyld skal der gøres opmærksom på, at forslag der ønskes behandlet på 

Vejlaugets generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. maj. 
 

Ø Næste information vil blive udsendt i forbindelse med indkladelse til ordinær generalforsamling. 
 

Som det blev drøftet på generalforsamlingen opfordres alle til at medvirke til at bevare vejens karakter 
ved at; 

 
§ at passe græsrabatterne – få fjernet storskrald og andet affald fra rabatterne 
§ at skære beplantningen ind så rabatten er fri, det er en del af vejarealet og skal være farbar 
§ at fortsætte med at plante levende hegn langs vejene samt i skel mod naboen 

 
Med venlig hilsen og  
God sæson 
 
p.b.v. 
Henrik Stæhr-Olsen 
Skovholmsvej 18 


