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Bortskaffelse af haveaffald 
Vi har gennem de seneste år haft problemer med bortskaffelse af haveaffald. 
Dels har kapaciteten af de opstillede have affaldscontainere været utilstrækkelig, dels har 
vi haft problemer med at medlemmerne henlægger haveaffald i parken, herunder 
henlægger ikke brændbart materiale på bålpladsen, hvilket giver os store problemer ved 
afbrænding af bålet. 
 
Bestyrelsen har derfor taget følgende skridt for at søge at afhjælpe disse problemer: 

 Container kapaciteten er øget, idet der er opstillet 2 containere i stedet for 1 ved 
vendepladsen ved SP37, som har vist sig at være den mest benyttede.  
Haveaffaldet bliver bragt til kompostering. Derfor må der kun henlægges komposterbart 
materiale i containerne. 
Vi skal lige erindre om hvad man ikke må putte i containerne: 

o Grene med en tykkelse over 10 cm 
o Større rodklumper eller træstubbe (tykkelse over 10 cm) 
o Enhver form for sten, fliser, urtepotter, glas og lignende 
o Enhver form for metal, hegnstråd el. lign. 
o Enhver form for plast, herunder plastposer 

Hvis én af disse former for affald findes i containerne faktureres grundejerforeningen 
for bortskaffelse af hele containerens indhold som farligt affald, hvilket er særdeles 
bekosteligt. 

 Medlemmerne opfordres til udelukkende at anvende disse containere til bortskaffelse 
af haveaffald og ikke henlægge nogen form for haveaffald i parken eller ved 
bålpladsen. Dog tillades det stadig at henlægge juletræer på bålpladsen. 

 
Sluttelig skal vi præcisere, at grundejerforeningen ikke har mulighed for at hjælpe med 
løsning af alle medlemmernes problemer med bortskaffelse af haveaffald. 
Hvis man har haveaffald, som efter ovenstående regler ikke må placeres i containerne 
henvises medlemmerne til at anvende kommunens genbrugsplads til bortskaffelse. 
 
 

Beplantning i fællesareal mod veje 
Langs med såvel Sømandshvile Park som Sømandshvilevej er der en stribe fællesareal, som 
går fra vejkanten til en linie umiddelbart bag ved lysarmaturerne. 
Som det fremgår af matrikelkortene for de enkelte parceller er denne stribe areal ikke en del 
af de enkelte parceller, men er et fællesareal, som tilhører grundejerforeningen. 
Det er derfor grundejerforeningen, som håndhæver, hvilken beplantning, der skal være i dette 
område. I den beplantningsplan, som er et bilag til deklarationen fremgår det, at dette 
fællesareal skal være beplantet med græs. 
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Vi har nu fået installeret flotte nye lysarmaturer, hvilket bl.a. skulle give os en bedre 
vejbelysning. Imidlertid er der en del medlemmer, som har etableret forskellige former for 
beplantning i fællesarealet. Disse beplantninger medfører 2 ulemper: 

 De begrænser udsynet til og lysudsendelsen fra de nye lysarmaturer 

 De ødelægger det harmoniske indtryk, når man ser ned langs med vejen 
 
Bestyrelsen vil gerne sikre trafiksikkerheden på vore veje om aftenen og samtidigt sikre det 
harmoniske indtryk, som var tilsigtet med græskanten langs med vejen. 
 
Vi skal derfor henstille til alle medlemmer, at de sørger for følgende: 
I fællesarealet mellem vejkant og en linie umiddelbart bagved lysarmaturerne må der 
ikke findes nogen form for beplantning bortset fra græs. Med henblik på let vedligehold 
accepteres dog som alternativ til græs et andet grønt bunddække, der maximalt kan nå 
en højde på 20 cm. 
 
En vandretur langs med vore veje viser, at det især er følgende huse, som skal foretage sig 
noget for at leve op til ovenstående henstilling: 
SV7, SV9, SV11, SV17, SV19, SV21, SV23, SV29, SV31 og SV33 
 
Hvis enkelte medlemmer er i tvivl om, hvad der skal foretages eller evt. har brug for 
assistance med at leve op til ovenstående er de velkomne til at kontakte bestyrelsen. 
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