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Modernisering af belysning i Birkegården 

 
 
Grundejerforeningen har modtaget en del henvendelser fra 
bekymrede medlemmer, og vi håber, at I kan hjælpe med nogle 
svar. 
 
 
Især er der blevet spurgt til problemer vedr. hække, der kan være 
plantet meget tæt på skel, så de ikke kan klippes som beskrevet. 

 
Vi forstår godt at kommunen skal udføre deres arbejde, men vi er 
bange for, at vi ud mod veje og stier får store huller i hækkene. 
 
Vi savner informationer om selve udførslen af arbejdet, særligt om 
omfanget af arbejdet, f.eks. om der skal graves mellem 
lysmasterne og dermed om hvor meget af hækken man i givet fald 
er nødt til at fjerne. Mange er naturligvis interesseret i at minimere 
skaderne på hækkene.  
 

 Hvor store huller forventes der, når man fjerner eksisterende 
master? Her tænkes på det fundament der må være i jorden 
for at holde på masten. 
 

 Hvor store huller skal der graves når man installerer master 
på nye positioner? 
 

 Skal der graves (rende) mellem masterne i forbindelse med 
kabelarbejde? 
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I den fremsendte meddelelse til kommunen fremgår det, at 

kommunen meget gerne vil have besked, når hækken er klippet 

som beskrevet i meddelesen, men der står ikke noget om hvordan 

og til hvem. Vi formoder det er som en mail til mt-vej@balk.dk. 

Desværre viser erfaringen, at ikke alle, trods kommunens brev får 

udført den nødvendige beskæring i det ønskede omfang. Kan 

kommune oplyse om tidsfrister og hvorledes kommune vil forholde 

sig i de tilfælde, hvor det nødvendige arbejde ikke er udført i tide? 

Vi er også usikre på om kommunen har fået skrevet til alle 

beboerne. Blandt bestyrelsens 5 medlemmer har 3 modtaget 

skrivelsen som digital post, 1 har intet modtaget, og formanden har 

modtaget skrivelsen som alm. post i sin egenskab af formand, men 

ellers intet andet. 

Vi skal derfor opfordre til at man genudsender henvendelsen til alle 

gerne med besvarelse af ovennævnte spørgsmål og at man tjekker 

om alle får meddelelsen. 
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