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Forslag til generalforsamlingen 

Stillet af Ætnavej 6 og Luganovej 5 

 

Vi vil gerne på generalforsamlingen tage visionen om Valhal som et Vild med Vilje Kvarter op 

til en snak. Vi synes jo at tiden er kommet dertil hvor vi alle må hjælpe til med at give mere 

plads til flora og fauna. - Og så er det ovenikøbet pænt ☺ 

 

Det skal selvfølgelig håndteres så fortovet er fremkommeligt, og vejene og kantsten ikke tager 

skade af de vildt voksende græsser og blomster. 

 

Vi ønsker at drøfte to sager: 

1. Få ændret vedtægter så vedtægter præcisere, at det er tilladt med blomsterbedene på 

bagkanten.  

2. Muligheden for, at man kan gøre noget på forkanten under forudsætning af, at 

fremkommelighed på fortov er fastholdt samt at veje og kantsten er friholdt for 

beplantning. 

 

For at illustrere hvordan 2) kunne se ud, foreslår vi at etablere en forsøgsstrækning ud for 

Ætnavej 6 frem til generalforsamlingen. Den kunne evt. være reference for en snak om 

mulighederne på generalforsamlingen. 

 

Forslagene til vedtægtsændringerne forpligter ikke grundejerne til at plante vilde blomster eller 

græsser, men åbner blot op for muligheden, samt præciserer, at det ikke må være på 

bekostning af fremkommelighed eller vej og kanstens vedligehold. 

Forslag 

Udover vedtægternes §10, stk. 1, litra J, som vi ønsker at ændre, er litra B også relevant at 

være opmærksom på - den beskriver at vi skal "holde fortov, kant- og rendestene fri for snavs 

og ukrudt." Altså ingen beplantning på vejene og omkring kantsten. Denne vedtægt tænker vi 

blot vil lade stå.  

 

Litra J som ønskes ændret: 

• sørge for at der på fortovenes for- og bagkant, i det omfang der ikke tidligere er 

asfalteret, er sået græs. Det påhviler grundejeren at holde græsset kortklippet, i god 

stand og ukrudtsfrit i vækstperioden. 

 

Vi foreslår at dele litra J op i to; en for fortovets forkant og en for fortovets bagkant. 

Bagkanten forstået som stykket mellem fortorv og egen grund. 

 

Først stemmes om bagkanten. Derefter stemmes om forkanten såfremt at vedtægtsændringen 

om bagkanten opnår flertal. 

 

Forslag til ny litra J for bagkant: 

• sørge for at der på fortovenes bagkant, i det omfang der ikke tidligere er asfalteret, er 

sået græsser eller vilde blomsterblandinger. Det påhviler grundejeren, at sikre fri 

fremkommelighed på fortovet herunder fjerne eller opbinde planter, som rager ud over 

fortovsareal. 

 

Forslag til ny vedtægt for forkant – ny litra K: 

Den formulering som opnår flest stemmer vælges. Vi håber selvfølgelig det bliver forslag 1 
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Forslag 1: 

• sørge for at der på fortovenes forkant, i det omfang der ikke tidligere er asfalteret, er 

sået græs og græs er kortklippet. Det er tilladt at lade græsser og vilde 

blomsterblandinger fremstå uslået så længe der er fri fremkommelighed på fortov og 

kantsten er synlig. Forkant skal derfor være klippet ca. 15 cm på hver side mod 

henholdsvis fortov og kantsten. 

 

Forslag 2: 

• sørge for at der på fortovenes forkant, i det omfang der ikke tidligere er asfalteret, er 

sået græs. Det påhviler grundejeren at holde græsset kortklippet. 
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