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Hækkeklipning
Kære beboer i Egegaardens Haveby
Vi vil nu benytte lejligheden til at lave en opfølgning på vores tidligere
nyhedsbreve om hække. Først vil vi endnu en gang minde om de gældende
regler:
Som grundejer har du pligt til at klippe og beskære beplantning samt træer
langs vej og sti. Alle grundejere i Lyngby-Taarbæk Kommune skal beskære
deres beplantning ud mod veje og fortove til en højde af minimum 4,20 m
over kørebane og 2,75 m over fortove, cykelstier og rabatter. Se skitse
herunder.
Hegn, beplantning og postkasse mod vej skal holdes helt på egen grund,
og fortove, stier og kørebane skal holdes fri for beplantning. Du skal
derfor klippe helt ind til skel langs din grund, og du skal sørge for, at
beplantninger ikke dækker skilte eller for vejbelysningen. Hækken må max
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være 1.8 m høj.

Her går skel:
Lysmaster, el-kasser og andre offentlige installationer er som hovedregel
placeret på offentlig grund, og dit skel er bag disse. Klip din hæk, så den
ikke går ud over lysmasten eller lignende. Fortovsflisen er ikke skel. I
vores område er skel 2,4 m fra kantstenes forkant.
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Vis hensyn

Grunden til, at bestyrelsen finder hækkeklipning vigtig, er, at man skal
kunne færdes problemfrit på vores fortove – dette gælder specielt
Fynsvej, Sjællandsvej og Egegårdsvej, hvor der næsten alle steder er
anlagt fortov med fliser. Da der er mange parkerede biler i vores område,
som holder delvist på fortovene, er det nødvendigt, at den enkelte
grundejer holder sin hæk så langt tilbage, at man stadigvæk kan passere –
også med rollator og barnevogn.
Det er også vigtigt, at hækkene på vore baghavestier holdes pænt tilbage,
således at man frit kan benytte havegangen – dette er vigtigt for at mindre
entreprenørmaskiner kan køre på stierne. Baghavestien skal alle steder
være min. 2m bred.
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Vi er i bestyrelsen klar over, at ikke alle finder det godt at bestyrelsen
tager lidt kontroversielle forhold op. Men dels har vi fået henvendelser
om generende hække, dels burde alle have forståelse for, at
fremkommelighed er et fælles anliggende. Hvis ovenstående medfører,
at flere er opmærksomme på det fremover, har vi alle vundet ved det.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningens bestyrelse

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:

Jørgen Sterner, Islandsvej 14A
Lars Christensen, Sjællandsvej 24
Elo Skovbon, Sjællandsvej 18
Ulrick Refsager Dam, Egegårdsvej 19
Johanna Sterner, Fynsvej 4

Mob.:
Mob.:
Mob.:
Mob.:
Mob.:

2048 0843
2145 8710
2267 7072
6171 3137
2092 3768

