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Vejlauget 
"SKOVHOLM" Marts 2017 
Sommervej & Skovholmsvej 
 
 
 
 

FORÅRS ORIENTERNG 2017 
 
Vinteren er heldigvis overstået for denne gang, og foråret er godt på vej.  
 
Hermed en kort orientering om hvad der kommer til at ske i den nærmeste tid 
 

 
Ø Haveaffald indsamling vil ske i starten af Maj måned med vognmand: 

o Indsamling af haveaffald er KUN rent haveaffald grene, og mindre stammer, men IKKE 
bambus, rødder, stød, eller buske med rødder, og lignende, heller ikke brædder eller 
byggemateriale er acceptabelt– da det vil betyde at der skal betales deponeringsafgift af alle læs! 
Det har Vejlauget ikke økonomi til.   

 
o Derfor vil chaufføren vurdere på stedet om haveaffaldet indeholder – uautoriseret haveaffald, og 

vil lade det pågældende affald ligge. Medlemmet må så selv bortskaffe sit affald.  
 
o Det er ikke nogen hjælp at klippe grene i korte stykker, tværtimod, da det er mere besværligt at 

fordre grabben, så længder op til et flere meter er helt ok. 
.  
 

Ø Den våde og milde vinter gjorde sit til at der opstod mange huller i vejene., og reparation af vejene er 
bestilt og udføres så snart vejret tillader det. Der er som sædvanlig planlagt yderligere reparation her i 
løbet af året, når vejr forholdende tillader det.   

 
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 


