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Afhentning af haveaffald i uge 44
Traditionen tro arrangerer bestyrelsen afhentning af haveaffald som et tilbud til alle
grundejere i grundejerforeningen Gl. Strandbjerggaard.
Hvorfor gør vi så det - igen og igen, år efter år?
For grundejerforeningens bestyrelse er budskabet i 2018 klart: Du rydder - Vi henter.
Ja, netop. Det handler i år især om rydning af græsrabatterne.
Vores grundejerforening er ved udstykningen for mere end 50 år siden blevet udstyret med
brede græsrabatter på hver side af den asfalterede kørebane:

4½ meter brede græsrabatter
... til at gå tur på, løbe på, lufte hund på, mødes på, lege på, spille på osv. Men hvad er der
så sket med vores græsrabatter? De er - med nogle få undtagelser - i løbet af de senere
år groet mere eller mindre til.
Så nu er tiden kommet for alle til at få ryddet græsrabatterne ud for matriklen. Ryddet helt
ind til skel. Hjørnetrekanterne ved sidevejstilslutningerne er også vigtige at rydde for at
sikre god oversigt ved udkørsel til Hostrupsvej. Rydningen omfatter ikke kun
græsrabatterne, men også "Skolestien", som er den sti, der krydser Hostrupsvej.
Hvis der nu er nogen, som kan måle sig frem til, at der ikke er 4½ meter fra deres skel og
ud til asfaltkanten, så kan det sagtens være rigtigt. De 4½ meter er den bredde, som
græsrabatterne har på hver side af kørebanen på Hostrupsvej, mens græsrabatterne på
de blinde sideveje og i Rågemarksvej-kvarteret har varierende bredde.
Hvor meget skal der ryddes, vil nogle måske spørge? Det har Gribskov Kommune regler
for: Over rabatter/fortov op til 2,8 m i højden, og over veje og stier 4,2 m. Og alt skal
ryddes, både krat og buske, men også vildtvoksende træer, hvis rødder ellers på et eller
andet tidspunkt underminerer asfalten. Reglerne fremgår også af grundejerforeningens
hjemmeside: www.glstrandbjerggaard.dk
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Kommer der så nogen ud og måler efter, om der nu er 4½ meter ryddet græsrabat? - Nej,
men bestyrelsen glæder sig til at gå en tur i området til november på de ryddede
græsrabatter. Vi ser helst, at rydningen sker af frivillighedens vej, så vi ikke skal til at skrive
til grundejere om, at vi bliver nødt til at sætte en gartner på opgaven for grundejerens
regning, således som det har været gjort tidligere.

Bunker à 5 m3 = 5m lang x 1m bred x 1m høj
Fra hver grundejer kan afhentes en bunke haveaffald på op til 5 m3. Bunken skal ligge i
græsrabatten, sådan at lastbilen kan komme forbi og samle den op med grab. Det betyder
også, at grenene skal ligge vinkelret på vejen. Efterfølgende oprydning er den enkelte
grundejers ansvar.
Tag bestik af opgaven. Hvis det ikke kan klares på en enkelt dag, så kan det være fordi,
det er lidt for længe siden, du sidst har ryddet din græsrabat. Det kan også være, at du så
har behov for at rekvirere en havemand med det rigtige udstyr, som kan rykke de mindre
træer og buske op med rødder, hvis det er det, der er behov for.

Du rydder - Vi henter
Venlig hilsen
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