
Hvert hus har følgende pligter angående

hække, fortove og stier

Hver beboer har pligt til at vedligeholde hække, stier og fortov ud for sin bolig:

 Klippe egen hæks inderside og top ind mod nabohus, vej, stier

 Klippe egen hæks yderside/bagside og top ud mod fortov og stier

 Klippe  hækken på modsat side af stien, hvor hækken støder op til et hus, som ikke er en del af ejerlavet.

 Holde fortov/sti på ALLE sider af huset. 

Se også tegningerne på Ejerlavets hjemmeside. De viser de gældende regler grafisk.

Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at spørge bestyrelsen.

Enderækkehuse har 3 sider med sti/fortov og med hæk, der skal klippes på ydersiden.

Midterrækkehuse har 2 side med sti/fortov og hæk, der skal klippes på ydersiden..

Huse som ligger ud mod huse, der ikke er del af ejerlavet, skal også klippe hækken ud for eget hus på den anden side af stien.

Gangarealet på stien mellem to huse i ejerlavet, vedligeholdes af det hus, der har fordør ud til stien.

- Nogle steder har man en aftale om ”baghækken”: tal med din genbo!

Gangarealet på stier, som to huse ligger ud til ”med siden til” vedligeholdes af de to huse i fællesskab. 

- Man kan dele eller skiftes efter aftale. Tal med din nabo. 

Fortove og stier:

 Fjerne græs og ukrudt fra stiers/fortoves gangareal

 Fjerne græs langs flisegang, så fliserne ikke overgroes / presses op

 Fjerne ukrudt ved egen hæk langs stien/fortovet

 Fjerne ukrudt/græs ved modsat side langs stien, der

hvor stien grænser op mod grunde uden for Ejerlavet.

 Feje blade m.v. væk

 Rydde sne, gruse. (NB: postbude og skraldefolk skal kunne komme rundt)

Stierne ved vaskehusene passes af de huse, der ligger ud til stierne.

Pladserne ved vaskehusene har Ejerlavet ansvaret for at vedligeholde. 

Snerydning på selve vejen: kommunen



1. Lige numre: 2 til 14 og ulige numre: 1 til 13 Se særskilt tegning over vaskehus øst

Se tegning 3

Se tegning 2

Ukrudt og sne på trappen til Hjulbjergvej

fjernes af beboerne. 

Øvrig vedligeholdelse kommunen.



2. Lige numre: 16 til 24 og ulige numre: 15 til 23
Trappen til Elverdalsvej

vedligeholdes af kommunen

Se tegning 3

Se tegning 1



3. Ulige numre: 17 til 47

Se særskilt tegning ang. vaskehus

Trappen til Saralystallé

vedligeholdes af kommunen

Se tegning 2 og 1



Signatur-forklaring til de 3 tegninger:

 Farver:

Husene er blå, gule eller pink

De to vaskehuse er brune – der foreligger særskilt tegning af de to vaskehuse

 Streg i ”egen farve” på ”egen side” af stien”:

Hækklipning ud mod stien + fjernelse af ukrudt under hækken

 Streg i ”egen farve” på modsat side” af stien”: 

Hækklipning langs stien i modsat side

+ fjernelse af ukrudt under hækken

 Farvet felt i ”egen farve”: 

Fjerne græs og ukrudt fra fortov / stiers gangareal 

Fjerne græs langs flisegang, så fliserne ikke overgroes / presses op 

Rydde sne, 

Feje

 Farvet felt med tern: de to/tre naboer deles om arbejdet

– man kan tage hver sin del til midten af stien –

eller skiftevis tage det hele

Hver beboer vedligeholder hække og stier og fortov ud for sin bolig:

*** HVOR DER IKKE ER AFTALT ANDET, GÆLDER  DE 3 TEGNINGER ***

(Ejerlavet har ansvaret for vedligeholdelse af pladserne ved vaskehusene – se de 2 tegninger ang. vaskehusene)

(Snerydning på selve vejen: kommunen)

(Ukrudt på trapperne til Elverdalsvej og Saralystallé fjernes af kommunen)


