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Stub og Gren kommer og besigtiger det
arbejde der skal laves i forbindelse med
træfældning projektet den 17. april.
Kære nabo og medlem af Vejby Strand Grundejerforening.
Jeg vil gerne starte dette nyhedsbrev med en undskyldning. Vi
har som så mange andre i samfundet ikke kunne mødes i
bestyrelsen siden tidligt i efteråret. Dette er gået ud over
forskellige ting, men specielt og mens synligt er måske at det
annoncerede træfældningsprojekt ikke kunne organiseres på
en god måde.
Vi har endelig kunne holde et længe ventet møde og derfor
tager vi hul på projektet nu. Vi går rundt til alle de grundejere
der ønsker at få fældet den 17 april, og arbejdet vil som sidste

gang blive udført at Stub og Gren. De har lovet at give os en
god mængderabat, så derfor er det vores håb at der melder
sig mange ﬂere end hidtil. Nu kalder vi det godt nok et
træfældningsprojekt, men man kan også få ryddet buske og
krat, fræset rødder og al den slags som er for voldsomt for det
enkelte medlem.
Hvis du ønsker at tilmelde dig kan du gøre det her. Skriv
venligst et par ord om hvad du ønsker at få udført. Det er
absolut sidste chance:
vejbystrandgrundejerforening@gmail.com

Hvordan foregår det
Vi skal muligvis denne gang lave aftale med et mindre
entreprenørfirma om opgaven. Derfor er det vigtigt for os at danne et
overblik over, hvad vores medlemmer ønsker fældet. Skriv til os på
vejbystrandgrundejerforening@gmail.com og fortæl om jeres ønsker.
Et ønske er i denne sammenhæng ikke det samme som at du har
klappet det af med din nabo. Det er for os en indikation på hvad vi kan
forvente.
Vi har den glæde at byde mange nye medlemmer velkommen i vores
grundejerforening. For disse må det være overordentligt vanskeligt at
forestille sig, hvordan vores område ville se ud, hvis man ikke havde
alle de fantastiske udsigter fra stort set et hvilket som helst sted i
foreningen. F.eks var det magiske syn, der følger hele nordkysten og
som klinger ud i Kullen, når man går ned af Strandbakken, slet ikke
eksisterende før 2013. Det samme kan siges om alle de andre steder,
hvor man enten kigger ud over baglandet eller vandet.
I dag nyder vi alle Kullen, der bryder Kattegats bølger, trætoppene
over Hanebjerg med landskabet mod Græsted som baggrund og
farverne over Bjørnemosen mod Holløselund. Disse udsigter var før
2013 ganske enkelt forbeholdt de få, der var så privilegerede at have en
udsigt, der ikke kunne blive forstyrret af alle de høje og ofte selvsåede
træer.
Alt var ganske enkelt træer. Ikke smukke skulpturelle træer, der bryder
himlen, men hele rækker af massivt ukrudt i 20 meters højde. Selvom
de forhindrede solen i at trænge igennem i manges haver, var det ikke
muligt for naboerne at blive enige om at fælde noget som helst.
Alle der har været her før 2013 ved derfor, hvor værdifulde de udsigter
og det lys, der begunstiger stort set alle nu, er for vores forening. Det
hele blev sat i gang med det store træfældningsprojekt vi udførte
sammen med
HedeDanmark i 2013, hvor fældning blev gjort muligt i stor stil til en
yderst rimelig pris. Ved den lejlighed røg der cirka 1600 træer, hvilket
er temmelig meget for 180 parceller. Det er imidlertid utroligt så
hurtigt, at krat vokser til træer i Danmark, og i 2016/17 lavede vi atter
en træfældningskampagne. Der er igen gået 3 sæsoner, så nu mener vi
i bestyrelsen, at det er tid for endnu en tur med saven. Hvis vi ikke
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ønsker at vende tilbage til de skovlignende forhold, er sandheden, at
det kræver en temmelig kontant vedligeholdelse af landskabet.
Vedligeholdelse i denne sammenhæng er afhængig af gensidig velvilje
fra naboer. Ikke kun de umiddelbare naboer, der deler hæk, men også
de naboer, der i nogle tilfælde bor mange parceller væk.
I 2017 viste det sig, at det var mere lavt krat end egentlige høje træer,
der blev fældet. Vi er derfor ikke sikre på, at det er den billigste løsning
at benytte de store maskiner, der har været nødvendige de forgående
gange. Vi skal muligvis denne gang lave aftale med et mindre
entreprenørfirma om opgaven. Derfor er det vigtigt for os at danne et
overblik over hvad vores medlemmer ønsker fældet. Skriv til os på
vejbystrandgrundejerforening@gmail.com og fortæl om jeres ønsker.
Et ønske er i denne sammenhæng ikke det samme, som at du har
'klappet det af' med din nabo. Det er for os en indikation på, hvad vi
kan forvente.
Lad os lige genopfriske “retningslinjerne” for vores
træfældningsprojekter:
Der er ingen tvang.
Det er altså op til den enkelte grundejer at bestemme, om han/hun
ønsker at deltage i projektet.
I den forbindelse vil vi i bestyrelsen gerne opfordre til, at gode naboer,
i fællesskabets ånd, taler sammen, og eventuelt deler omkostningen til
fældning af træer, der er specielt generende for lysindfald, udsigt osv.
Vi skal her være opmærksom på, at mange ældre medlemmer har haft
svært ved at overskue en større fældning og vedligeholdelse af træer og
buske på deres grund. Derfor stiller de sig sikkert positive over for en
dialog omkring dette, når denne unikke mulighed igen tilbydes.
Derfor, tag en snak, men respekter hinandens specielle ønsker. Det
vigtige er, at vi alle har den samlede løsning for øje, så alle får glæden
af den samlede landskabsplan. Projektet skulle helst ikke falde til
jorden på grund af intern strid.
Det betaler sig at løfte i flok.
Det at vi indhenter et samlet tilbud for hele foreningen bevirke, at vi
kan få fældet selv store træer til en meget lav pris. I gennemsnit skal
man nok beregne ca. 700- 1000 kroner pr. træ, men det er naturligvis
træets størrelse, der er afgørende for prisen. Dertil kommer det
efterarbejde og eventuelt rodfræsning, der skal udføres. Der hersker
dog ingen tvivl om, at prisen er væsentligt lavere, end man ‘normalt’
skal betale for en træfældning fra professionelle udbydere hvis man går
ud på egen hånd. Ender det med at blive Stub og Gren, der udførte
arbejdet for os sidste gang, vil arbejdet blive udført i januar, da der er
størst sandsynlighed for frost, så maskinerne ikke ødelægger vejene.
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