
 

 

Sommer   2020  
 

E�er   generalforsamlingen   har   bestyrelsen   kons�tueret   sig   således;  

Mikkel   Pagh,   Granbakken   22,   formand  
Mar�n   Stochholm,   Granbakken   31,   næs�ormand  
Mogens   Godsk,   Granbakken   6,   kasserer  
Ann-Sofie   Bøgh   Brier,   Poppelbakken   6,   sekretær  
Lars   Albjerg,   Bøgebakken   10  

 
Se   referat   fra   generalforsamlingen   samt   kontaktoplysninger   �l   bestyrelsen   på  
www.trøjeløkke.dk   

Bestyrelsen   tager   i   nærmeste   frem�d   en   runde   i   kvarteret   og   kigger   på   vedligehold   af   raba�er   og   kantsten.  
Ligesom   vi   alle   har   pligt   at   rydde   sne   ud   for   vores   ejendom   om   vinteren,   så   har   man   også   pligt   �l   at   passe  
rabat/fortov   om   sommeren.   Vi   opfordrer   derfor   alle   kvarterets   beboere   �l   at   holde   rabat   og   kantsten   fri   for  
ukrudt,   grus   og   sten.   Specielt   ukrudt   mellem   kantsten   og   asfalt   ødelægger   vores   veje   og   en   stor   del   af  
repara�onerne   betaler   vi   selv   for   via   vejfonden.   Knæhøjt   ukrudt   i   vejkanten   er   mildt   sagt   heller   ikke   særlig  
kønt   at   se   på.   Husk   at   vedligeholdelsespligten   gælder   på   alle   sider   af   ens   grund   som   støder   op   �l   en   vej.  
 
I   disse   år   bliver   det   mere   og   mere   populært   at   lave   en   indkørsel   mere,   da   rig�g   mange   husstande   har   2   eller  
flere   biler.   Vi   gør   dog   opmærksom   på   at   det   ifølge   vejloven   ikke   er   �lladt   uden   videre   at   lave   en   ekstra  
adgangsvej   �l   en   matrikel.   Det   skal   man   have   �lladelse   �l   af   vejmyndigheden   (kommunen),   for   det   kan   jo  
have   en   vis   trafikal   betydning.  
 

I   forhold   �l   trafiksikkerheden   og   oversigtsforhold,   er   det   også   meget   vig�gt   at   hække   og   anden   beplantning  
bliver   klippet   i   �de,   de   steder   hvor   det   er   afgørende   for   et   sikkert   overblik.  

 
På   årets   generalforsamling   var   høje   træer   der   skærmer   for   udsigten   endnu   engang   et   emne   der   blev  
deba�eret   meget.   Vi   opfordrer   som   al�d   �l   at   man   tager   hensyn   �l   hinanden,   og   får   fældet   og   beskåret  
træerne   inden   de   bliver   for   store.   Man   bør   også   have   in   mente,   at   jo   større   træerne   bliver,   jo   større   og  
måske   mere   bekosteligt   et   job   vil   det   være   at   �erne   dem.  
Bestyrelsen   vil   se   på   mulighederne   for   i   visse   �lfælde   at   hjælpe   med   at   få   �ernet   nogle   af   disse   træer,   hvis  
det   er   økonomi   der   a�older   folk   fra   at   få   det   gjort.  

 

Alle   ønskes   en   god   og   varm   sommer!  

Med   venlig   hilsen  

Bestyrelsen  

 

 


