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Fælles grønne områder. 
Plantebæltet ud mod Engdalsvej/Kvotrupvej blev i foråret ryddet for al gyvel, som helt 
var ved at tage magten over de andre buske,og i de ledige huller efter gyvelen ved 
Engdalsvej, blev der efterfyldt med planter fra Kvotrupvej. 

Det ser ud til at de alle har overlevet, der skal nok lige justeres og efterfyldes lidt mel-
lem nogle af planterne. 

Det resterende stykke ved Kvotrupvej vil i foråret blive planeret og tilsået med græs. 
Vi har i år valgt at begrænse antal klipninger af græsset, for at strække pengene lidt 
mere. 

Det er bestyrelsens indtryk at standarten på græsset, er i orden med denne redukti-
on. 

Træbæltet mellem Præstevangen og grønt område, som blev skåret ned, er ved at gro 
godt til. Det bliver klippet af gartneren(ca. 1 meters højde), og begynder at danne en 
pæn helhed på skrænten. 

 
Det er bestyrelsens klare holdning at standarten på vore grønne områder generelt bør 

være bedre. 
Der er en del ting som bliver forsømte, træklipning, skæring af græskanter, en årlig 
fejning, for at begrænse grus i rendestensbrøndene, beskæring af buske og lign.  

 

Fortove og veje. 
Vore veje har igennem de sidste 2 vintre virkeligt stået deres prøve, hvad angår frost. 
Revneforseglingen har, uanset at den måske ikke er særlig køn, vist sin værdi, og 

modvirket at fugt og væde, har kunnet trænge ned i de bærende lag. 
Vore fortove har gennem vinteren fået et ordenligt skud for boven. Ikke mindre end 
ca. 250 fliser er blevet ødelagt af frosten. 

Årsagen har også været diskuteret jævnligt på generalforsamlingen. Fliserne har selv-
følgelig mange år på bagen, og det styrker dem jo ikke, men vi kan også se en klar 

tendens til at saltning har en negativ indflydelse på holdbarheden. Fliserne bliver me-
get underafkølet af saltningen, dette kombineret med fugt, får dem til at revne. 
Så derfor, brug saltet med omtanke, det er heller ikke noget vore små firbenede ven-

ner holder af. 
Saltet må aldrig blive et alternativ til at skovle sne. 

 
Igen er det bestyrelsens klare holdning at standarten på vore fortove bør være bedre. 

Vi har i år udskiftet ca. 350 fliser, men udover det, er der mange steder at fortove-
ne(flise og kantsten), godt kunne trænge til en opjustering. 
Derfor vil vi under budgettet foreslå en forhøjelse, så der bliver bedre plads til disse 

ting. 
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Udendørs værested. 
Nogle undrer sig måske over at der ikke er sket så meget med værestedet. 
Det er altså ikke fordi vores udvalg har siddet på hænderne, men det er en lang og 

sej proces og få alle papirerne i orden. 
Det er nu ved at være på plads. 
Så inden så længe kan arbejdet sættes i gang, så børnene kan få glæde af den til næ-

ste år. 

 

 
Snerydning  
Overskriften hedder snerydning, men det skal også handle om mere generelle ting 
som har indvirkning på os alle. 

Jeg tror ikke på, at der efterhånden kan være nogen, der er i tvivl om at der skal ryd-
des sne, på fortove og stier. 
Det gør vi jo ikke fordi det skal se pænt ud, men fordi vi har forpligtigelser, både mo-

ralske og lovmæssige, over for vore medborgere i området, så de også kan komme 
sikkert frem. 

Det drejer sig om at vise generel hensyn også i mange andre sammenhæng. 
Støj er også et problem for mange. 

Det er ikke bare motorplæneklippere, hækkeklippere, kædesav, vinkelsliber,musik og 
mange andre motoriserede instrumenter, det er også hunde der står i timevis og 
glammer. 

På hjemmmesiden www.vielskerstilhed.dk, kan man blive inspireret til hvordan friti-
merne også kan bruges mere hensynsfuldt. 

Bål i haven, når det gælder haveaffald, er direkte forbudt i henhold til affaldsregulati-
vet.  
Det er selvfølgeligt OK at have et lille hyggebål, når man overholder de gældende reg-

ler, afstand og lign. 
Men igen det er ikke særligt rart at have røg og os drivende gennem stuerne, fordi der 

bliver brændt bål af. 
Jeg tror jo ikke på at det er beviste handlinger, men bare manglende omtanke at 
mange af disse ting forekommer, så derfor når i er ude, så prøv lige og stop op og 

vurder: Kan dette genere mine omgivelser??? 
 

 

Hjemmeside 
Siden har jo ikke de store besøgstal. Den fungerer jo primært som en oplysningsside, 
men som tidligere nævnt er vi lydhøre over for kommentarer, ris, ros ændringsforslag 
mm. til den. 

 
 

 
 
John Pedersen, formand 

 

http://www.vielskerstilhed.dk/

