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Kære naboer, 

Alle skal kunne færdes på vores fortove og stier uden at blive generet af udhængende grene, brede 

hække, affaldscontainere og parkerede biler. Man skal kunne komme omkring med rollator eller 

barnevogn uden fare for liv og lemmer.  

Ligeledes er det vigtigt at vores snetraktor kan komme omkring, så vi kan få ryddet fortovene. Ikke 

mindst så børn og ældre kan færdes sikkert på vej til skolen eller bussen.  

Det kan også blive et problem, hvis træerne skygger for lyset fra de nye gadelamper, som sidder lidt 

lavere end de gamle, eller dækker for vejskilte og brandhaner.   

Beskæring: 

• Som grundejer med skel ud til fortovet skal du beskære dine træer, buske og hække. 

• Hækken er din! Og det betyder, at du skal holde hækken inde på din grund. Den må derfor ikke 

komme ud over skel-linien, som typisk ligger 30-40 cm fra kanten af fortovsfliserne.  

• Træer og buske må gerne rage ud over vejarealet, hvis grenene sidder så højt oppe, at alle kan 

passere frit under grenene (se tegning). Husk at grene hænger længere ned i fugtigt vejr. 

Hvis du planter nyt: 

• Hvis du planter ny hæk, busk eller træ mod fortovet, skal du plante minimum 30 cm fra skel – 

det vil typisk sige 60-70 cm fra kanten af fortovsfliserne.  

Parkering: 

• Det er desværre et meget udbredt fænomen at parkere oppe på fortovet, men det er ofte 

vanskeligt at gå på fortovet og komme forbi en parkeret bil.  Og for snemaskinen er det helt 

umuligt at passere.  

• Vi vil gerne tilskynde til at starte en ny kultur, så bilen bliver på vejen og ikke på fortovet.  

• Hvis du parkerer ude på vejbanen, 10-15 cm fra fortovskanten, kan både gående og snetraktor 

komme forbi (hvis ellers hækken ikke er for bred ;-).  

• Det vil generelt sænke hastigheden på vejen, og det kan kun være til fordel for os, der af og til 

går eller cykler i området. 
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Affaldscontainere: 

• Med de mange og store containere, vi har fået udleveret med den nye ordning, står der tit 

containere midt på fortovet. Hvis du stiller containere frem, så sørg for at de står placeret 

helt inde på egen grund.  

• Kommunens folk skal hente dem op til 20 meter inde på grunden, og i øvrigt anbringe dem, hvor 

de fandt dem. På den måde kan vi hjælpes ad med at holde fortovene fri. 

 

Fra grundejerforeningens side har vi desværre oplevet en del udfordringer med at komme til, da der 

skulle ryddes sne her i vinter. Bestyrelsen vil derfor gå en omgang i kvarteret i den kommende tid, og 

vurdere om hække og anden beplantning er til gene.   

I givet fald vil vi tage kontakt til de pågældende grundejere, med en opfordring til at få beskåret. Vi 

håber at I vil tage venligt imod en sådan opfordring, som kun gives i den bedste mening, og til fremme 

af godt naboskab. 

Vi skal gøre opmærksom på, at kommunen kan kræve, at træer og anden beplantning skal beskæres, 

hvis det er nødvendigt af hensyn til færdslen, og i yderste konsekvens kan lade arbejdet udføre for 

grundejerens regning.  

Vi vil dog gerne forebygge at det når så vidt, og opfordrer alle til at tage et kritisk blik på egen hæk, 

her hvor foråret forhåbentlig er på vej. 

 

Med venlig hilsen 

Grundejerforeningen Egebjerglund-Syd 

 

 


