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Søerne 
Nu er aftalerne med entreprenøren og kommunen kommet på plads. 

Arbejdet er i skrivende stund allerede sat i gang. De begynder for alvor 

onsdag d. 5/3. I dette nyhedsbrev beskrives hvad der udføres.  

Det hele har gået meget hurtigt her til sidst, så derfor har det være svært 

at nå at få dette nyhedsbrev ud før arbejdets påbegyndelse.  

Tilladelsen fra kommunen 
Efter generalforsamlingen i 2013 kontaktede bestyrelsen kommunen for 

at få fastlagt hvilken grad af plejeindgreb vi kunne få lov til at udføre. 

Dette resulterede nogenlunde i følgende: 

 Gule områder: Al pil fjernes. 

 Grønne områder: Alle træer og buske fjernes. 

 Røde områder: Enkeltstående markante træer og buskgruppe 

bevares. 

 Desuden kræver kommunen at der etableres en trampesti langs 

den nordlige søbred, som forbinder stien mellem nr. 91 og 93 

med cykelstien. 

Aftalen med entreprenøren 
Entreprenøren udfører det plejeindgreb, vi har fået tilladelse til. Da 

piletræer skal fjernes med rod og fordi der er en del piletræer i selve 

søen har vi valgt at få trukket piletræerne op med rod. Dette kræver en 

kran.  

Da der skal fjernes en del træer og buske vil der blive anvendt en lastbil. 

Disse maskiner vil køre ned på cykelstien fra Kratvej. Der vil blive lagt 

køreplader ud. Dette er aftalt med kommunen. 

Trampestien nord for søen, vil blive udjævnet, så den er gangbar. Stien 

vil være beliggende helt nede ved søbredden. 

Træer og buske i og omkring søen vil blive fjernet i henhold til den plan 

som kommunen har skitseret. Dette vil ske vha. kran, motorsav og lign. 

Der kan derfor forventes en del støj inden for almindelig arbejdstid. 

Forventning til arbejdet 
Resultatet af plejeindgrebet er en sø som er meget mere åben især ud 

mod cykelstien og tilgængelig. At der åbnes op for vinden fra vest og 

solen fra syd har en positiv effekt på søen. 

Den kraftige reducering af plantevækst omkring søen vil gøre den årlige 

pleje af søen mere overkommelig. Dette indgreb kan ikke stå alene, der 

vil fortsat være behov for løbende vedligeholdende arbejde i og 

omkring søen. 

Hvis der er spørgsmål eller kommentarer bedes I kontakte bestyrelsen. 

 

Husk at der ikke bliver 

afhentet haveaffald før 

d. 8. april.  
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