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Foråret nærmer sig, og det betyder - at alt det, der kan gro, vil gro. 
 

Ajstrup, 28. april 2019 
Kære Lodsejer – til samtlige lodsejere 
 
Vi har ad flere omgange i løbet af 2018 mindet alle om, at få jeres levende hegn/beplantning tilbagebeskåret til egen 
skellinje. Og som nogle kan huske, fik vi en påtale fra Mariagerfjord Kommune i 2018. Desuden påpegede vi ad flere 
omgange i løbet af 2018; at der ikke må opmagasineres ting som brænde, big bags, trailer mv. i fællesområdet. 
 
På generalforsamlingen i august 2018 blev der bl.a. vedtaget nye vedtægter. Med henvisning til de nye vedtægter 
synes vi, at tiden er inde til, at vi alle begynder at efterleve diverse retningslinjer, som er gældende for vores område. 
 
Alle lodsejere er selvsagt forpligtiget til at overholde vores vedtægter, også omkring beskæring, beplantning, 
opsætning af hegn mv. samt følge de regler, der fremgår af den gældende lovgivning, herunder eksempelvis 
lokalplanen, fredningsbestemmelserne og hegnsloven mv. 
 
Vi, bestyrelsen, må erkende, at hverken den enkelte lodsejers håndhævelse eller selve håndhævelsen vedrørende 
beskæring indtil egen skellinje, opsætning af hegn indtil egen skellinje samt afbrændingsreglerne har været 
tilfredsstillende. 
 
Vi håber med denne lille skrivelse/opfordring, at hvert enkelt medlem sætter sig ind i de få retningslinjer, som er 
gældende for Dalsminde sommerhusområde. 
 
Vedr. beplantning uden for egen skellinje. 
Det er vores opfattelse, at der er flere steder langs vores vejnet og stisystem, hvor beplantning er uden for egen 
skellinje. Beskæring er mange ting - så lad os sidestille vores rabatter med fortovene inde i byen, det vil sige, at 
rabatten er vores fortov. 
 
Retningslinjerne for byzoner er, iht. kommunes hjemmeside: 
 
Som grundejer med arealer ud til veje, fortove, stier og pladser, som er åbne for almindelig færdsel, skal du holde din 
egen beplantning, herunder hække, helt på din egen grund året rundt. 

 Du skal beskære eller klippe din beplantning og hæk til ejendommens skel. 

 Træer og buske må gerne rage ind på vejarealet, blot grenene er så højt oppe, at alle kan passere uden gener. 

 Træer og buske skal være beskåret, så der altid er en frihøjde over fortove på 2,5 meter og en frihøjde over 
kørebaner på 4,5 meter. 

 Husk, at grene hænger længere ned i fugtigt vejr. 
 
Hold fortove og stier rene 

 Grundejere har selv pligt til at holde fortove og stier frie for snavs, affald, visne blade og ukrudt.  

 Når du som grundejer bekæmper ukrudt på vej-, sti - og fortovsarealer, må du ikke bruge ukrudtsmidler på grund 
af risikoen for, at det forurener grundvandet. 

 
Hvis vi antager, at rabatten svarer til fortovet i byen, betyder det, at vedligeholdelsen af rabatten påhviler lodsejeren. 
Dette vil være den billigste løsning for foreningen, og som vi håber, I vil støtte op om. 
Derfor opfordrer vi til, at tingene bliver bragt på plads senest den 30. april 2019. 
 
Info:  
Som udgangspunkt ligger skellinjen oftest bag el- og telefontavlerne. Hvis du ønsker at gøre brug af ekstern hjælp, er 
der nederst i denne skrivelse henvisning til 2 entreprenører, som ejer maskiner, der kan skære/klippe og knuse i 
samme arbejdsproces.  
 
Vi kan altid diskutere, hvem der ejer rabatten, og hvem der så har vedligeholdelsespligten, men lad os gøre det på 
generalforsamlingen. Vi kan nok ikke være uenige i at en øget vækst oftest skyldes en mangelfuld vedligeholdelse. 
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Vedr. etablering af hegn. 
Til jer, der har etableret et hegn, som er i uoverensstemmelse med § 2 og § 13 jf. deklaration fra den 30. marts 1965. 
 
Her kan vi kun opfordre til at tage kontakt til Mariagerfjord Kommunes Teknik og Byg – Plan, Østergade 22, 9510 
Arden, som er den påtaleberettigede, altså dem der skal give tilladelsen/dispensationen, inden den 30. april 2019. 
 
§ 2 citat: ”at plankeværker, raftehegn og lignende kun må benyttes i forbindelse med bebyggelse f.eks. for at skabe 
læ eller i forbindelse med et udhus. Kommunalbestyrelsen kan efter sit skøn fastsætte bestemmelser om højde og 
længde samt materialets art. 
 
§ 13 citat: ”at hegn omkring de udstykkede parceller skal anvendes levende hegn event. suppleret med en enkelt glat 
tråd på stolpe af maksimal en meters højde. Raftehegn, pigtrådshegn, stakitter o. lign. må ikke anvendes uden 
sognerådets tilladelse.   
 
Vedr. opmagasinering ting så som brænde, big bag, trailer o. lign. på fællesområder i længere tid. 
 
Længere tid er, når tingene ligger/henstår i mere end 3 uger. 
 
Til jer, der bruger fællesområdet til opmagasinering opfordrer vi til, at tingene bliver bragt i orden senest den 30. 
april 2019. 
 
Vedr. fældning i fællesområdet. 
Vi, bestyrelsen, vil hermed understrege, at det ikke er i orden af fælde træer eller lignende i fællesområdet uden 
aftale med bestyrelsen. Man går jo heller ikke ind på naboens grund og begynder at reagere uden forudgående 
aftale? 
 

Lad os nu, hver især kigge på egen matrikel og begynde at feje for egen matrikel, før der 
skal fejes for andres. Med vores grundstørrelser - må hver især have nok at rive i. 
 
Så kære lodsejere få nu tingene bragt i orden, så vi alle kan gå og nyde vores skønne område, når sæsonen starter. 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen for Dalsminde Lodsejerforening. 
 
Til orientering 
Vedr. eksterne entreprenør. 
Foreningen har anvendt Dansk Terræn Klip v/Kristian Aadal nede ved søen, hvor pil, siv og små træer er blevet 
beskåret og knust i samme arbejdsproces. Det er en fjernstyret klipper/knuser, som beskær/klipper og knuser 
beplantning og mindre træer samtidig.  Derudover har vi haft et møde med Christian Jensen hos Torben Jensen og 
Søn Aps, der ejer en hegnsklipper, der kan klippe/knuse små træer og buske i samme arbejdsproces. 
Kontaktdata: 
Dansk Terræn Klip v/Kristian Aadal, M: 4062 2737, mail: aadal1@hotmail.com 
Anlægsgartner Torben Jensen & Søn ApS 
Christian Jensen, M: 40 62 07 48 – F:86 43 32 44, mail: chr@tj-anlæg.dk 
 
OBS: aftaler og afregning er direkte mellem Dansk Terræn Klip og dig/jer. 
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