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Hej ”Planafdeling” 

  

Efter tidligere at have talt med bla. Frank Olsen og planafdelingen, blev jeg af Frank Olsen opfordret til at skrive en 

kort skrivelse ang. vores problem. 

  

Jeg bor i Vesterled Grundejerforening og er medlem af bestyrelsen i denne. 

Jeg skriver på vegne af bestyrelsen. 

Grundejerforeningen ligger mod vest ud til en grøn lund, som har Banemarksvej og virksomheder på den anden side af 

lunden.  

Det er denne lund problemerne omhandler. 

Lunden er ikke grundejerforeningens, men hører til de virksomheder, som ligger overfor lunden. 

 

Jeg skal starte med at nævne, at vi i grundejerforeningen er glade for lunden, da den er et dejligt grønt område, som 

grundejerne er glade for at gå tur i, og hvor børnene kan lege. 

Visuelt er den kønnere at se på end biler, lastbiler og virksomhedsbygninger og ydermere tager den (mest i 

sommerhalvåret) noget af den indimellem ulidelige støj fra Banemarksvej. 

  

I lunden bliver der jævnligt smidt affald, både ude fra Banemarksvej, som med tiden pga. vinden ryger længere ind i 

lunden, men også fra folk der passerer igennem lunden. 

I sommerhalvåret bliver der desværre også smidt haveaffald, fra beboere i grundejerforeningen. 

Vi har fra grundejerforeningens side sat sedler op, hvor vi opfordrer grundejerne til ikke at smide affald i lunden, og 

har, hvis vi ved hvem det er, henvendt os direkte til grundejerne. 

 

Hvordan forholder vi os til, hvis grundejerne ikke følger vores opfordringer og virksomhederne ikke vil gøre noget 

ved dette problem? Både ift. grundejerne, men også ift. virksomhederne. 

 

Lunden bliver ikke vedligeholdt, hverken med oprydning af affald, eller fjernelse af gamle væltede træer, udtynding af 

træer og nedskæring af høje træer.  

Sidstnævnte kan i enkelte tilfælde betyde, at grundejere ikke har hverken eftermiddags- eller aftensol i haven, og 

ydermere har store områder med mos i plænen. 

Dette har i enkelte tilfælde medført, at der er grundejere, der selv har valgt at rydde et område i lunden, med et ikke 

ønskeligt resultat. 

 

Trods henvendelser til virksomhederne om problemerne, samt forespørgsler fra enkelte grundejere, om muligheden 

for selv at vedligeholde et område, eller muligheden for at skære noget af toppen på nogle af træerne, har 

virksomhederne ikke ønsket at samarbejde om en løsning af ovenstående. 
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Hvordan forholder vi os til at virksomhederne ikke ønsker at vedligeholde lunden? 

 

Det skal pointeres at vi som grundejerforening ikke har talt med alle virksomhederne, som ejer et stykke af lunden. 

Ligeledes skal det pointeres, at kontakten til nogle af virksomhederne er sket på den enkelte grundejers initiativ og 

uden bestyrelsens indblanding. Bestyrelsen kan derfor kun stå inde for gengivelsen fra grundejeren af kontakten til 

den enkelte virksomhed. 

 

Vi er som grundejerforening interesseret i at lunden fremstår ren og velholdt til glæde for alle, grundejere, 

virksomheder og forbipasserende. 

Vi er også interesserede i at tage vores del af ansvaret og håber på, at kommunen vil være behjælpelig og tage initiativ 

til at få virksomheder i tale. 

 

Med venlig hilsen 

Thomas Hansen 

Næstformand og medlem af miljørepræsentantskabet. 

Vesterled Grundejerforening. 


