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Emne: SV: Rydning

Opfølgningsflag: Opfølgning

Flagstatus: Afmærket

Hej Sten 

Ordningen fungere på denne måde: 

Grundejerforeningen orientere sine medlemmer om muligheden for at få fældet træer med maskine eller 

skovarbejder. Ved at pulje opgaverne og melde dem til samlet, har jeg mulighed for at udføre opgaverne til en 

fornuftig pris. Dvs at selv meget små opgaver kan løses til en attraktiv pris, da vi alligevel har vores grej i området.  

I de fleste Grundejerforeninger findes der gerne en ”Ildsjæl”, der gerne vil koordinere og samle opgaverne for de 

grundejere der ikke har fast bopæl i området eller har tid til at mødes med mig en hverdag. Når der er et passende 

antal opgaver, gennemgår jeg dem med ”Ildsjælen” og de grundejere der har mulighed for at møde frem. Træerne 

mærkes og jeg afgiver tilbud til hver enkelt grundejer.  

Når træerne er fældet og kørt i stak, skal stakken fortørre inden den hugges i flis direkte i containere. Værdien af 

flisen er en del af mit tilbud, og billiggøre således den enkelte opgave. 

Grundejerforeningen anviser en egnet plads hvor træet kan ligge. 

Da vi fjerne hele træet med en skovningsmaskine, vil der ikke ligge nævneværdig grene og kvas tilbage på grunden. 

Vi kan selvfølgelig ikke rydde alt op med en stor kran, så den enkelte grundejer må selv påregne at skulle ryde 

smågrene mv op. På pladsen hvor træet ligger, vil der efter endt flishugning, ligge smågrene, barkrester, støv mv 

tilbage. 

Den indsats Grundejerforeningen yder ved at koordinere og samle opgaverne gør, at medlemmerne får passet de 

enkelte grunde med fældning og beskæring, således alle får mulighed for at få sol på deres grunde. Desuden vil en 

opkapning af det frirum som Kommunen forlanger omkring vejene, blive oveholdt og den enkelte grundejer slipper 

for klager fra fragtmænd, skraldemænd mv. 

Håber du kan bruge ovenstående, og ser frem til at høre fra dig. 


