
15A = vaskehus vest pe = petanquebanen

16A = vaskehus øst tø = tørrepladsen

= hække eller buske
(Se vedføjede beskrivelse af, 

hvad Ejerlavet skal klippe/beskære)

= vejen

Fjernelse af ukrudt fra fliser og jord

pe

tø

Snerydning 

Vedligeholdelse af fællesarealer ved vaskehusene:

Bemærkning:

Vedligeholdelsen af stierne deles

mellem de parceller, der støder op til stien

Ved vaskehusene: nr. 15 og 17 - og nr. 16 og 18)

Man er forpligtet til at holde hver sin halvdel

-men efter aftale kan man skiftes 

til at tage hele bredden.



Vedligeholdelse af fællesarealer ved vaskehus Øst og Vest:

Tørreplads og langs hækken ved Vaskehus Ø

Brænding eller sprøjtning med eddikevand (ikke roundup) af rald på vaskepladsen samt udenfor 

hækken langs vaskepladsen 

Petanquebane ved vaskeshusV

Brænding af ukrudt eller sprøjtning med eddikevand (ikke roundup) på 

petanquebane - samt fjernelse af ukrudt mellem buske ud til stien.

Beskæring af buske langs petanquebanen efter behov.

Hækklipning ved begge huse:

Hækken klippes ”indvendig” rundt om vaskepladsen samt udvendig langs tørrepladsen. 

samt sammenrivning af hækaffald:

(Hæk langs sti, som grænser op til nr. 15 og nr. 16 klippes af disse to huse.) Se kort. 

Hækklipning ”indvendig” rundt om petanquebanen samt sammenrivning af hækaffald.

Hækklipningen foretages 2 gange i løbet af sommeren (juni og august/september)

Flisegange ved begge huse:

Flisegangene ved tørrepladsen ved vaskehus Ø brændes.

Flisearealet foran vaskehus V brændes. Se kort.

Begge steder holdes stierne halvt ud på flisegangen – eller efter aftale med nr 17 og nr.18. Se kort.

Brænding 1 gang om måneden fra april til og med oktober.

(Ikke eddikevand: det opløser fliser!)

Haveaffald:

Haveaffald samles løbende i vores havecontainer på tørreplads Ø 

indtil der kommer container på vejen, hvor det bringes til denne container.

Snerydning:

I vintermånederne ryddes sne frem til vaskehus Ø ved behov, 

samt på stien langs petanquebanen, men kun i ét spor. Se kort.


