
Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Risskov, den 09. marts 2009.

Til grundejerforenings
Medlemmer

Emne: Retningslinjer ved fremsættelse af ønsker til vedligeholdelse af grønne områder.

I forbindelse med de årlige beskæringer af beplantningen i området fremkommer der mange
individuelle ønsker.

I nogle områder har der været modsat rettede ønsker. Enkelte beboere vil slet ikke have noget gjort,
andre vil have det halve beskåret og andre vil have alle store træer fjernet ved roden. Disse meget
modsat rettede ønsker er ikke nemme at håndtere og imødekomme.

Bestyrelsen har som følge af denne situation besluttet at opdele området i 3 sektorer og herefter
bliver en sektor pr. år beskåret/udtyndet, hvilket vil medfører, at hele området bliver beskåret/udtyn-
det over en periode på 3 år.

For at inddrage bestyrelserne for de enkelte ejerforeninger, somjf. vedtægternes-§ 4. pkt. 4.2 er de
retmæssige medlemmer af grundejerforeningen, er der bestyrelsens intention, at alle henvendelser
vedr. pleje af området, skal gå gennem den enkelte ejerforenings bestyrelse, som efterfølgende
fremsætter ønskerne/forslagene skriftligt til bestyrelsen for grundejerforeningen.
De foreninger der i vinteren 200912010 bliver berørt afbeskæringerne, vil i god tid skriftligt blive
orienteret om, at deres område bliver berørt, så forslag/ønsker kan indsendes til bestyrelsen.
Fremadrettet vil denne information være at finde på grundejerforeningens hjemmeside som er:
vvww. gfstenagervej .dk

Bestyrelsen vil sammen med gartneren gennemgå de fremsendte forslag! ønsker og vil ud fra en
faglig og økonomisk ansvarlig vurdering samt på bedste vis prøve at imødekomme forslagene og
ønskerne for at lade dem indgå i den årlige vedligeholdelse, set i forhold til den sektor hvor ønsket
hører hjemme.
Fremover vil kun skriftligt fremførte ønsker til vedligeholdelse af området blive behandlet.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov
Oluf Bak Andersen
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