
 

Vigtig  

meddelelse til alle Sommerhusejer. 

 

Bestyrelsen har åbenbart talt for døve øre, når vi har omtalt risikoen ved ikke og holde sin 

beplantning ud til veje og stier. Spørgsmålet om vedligeholdelse af beplantningen har været drøftet 

på alle generalforsamlinger i over 10 år, ligeledes har der været ønsker fremme om, at alle de mere 

end halv visne gran og fyr træer bliver fældet de pynter bestemt ikke i området. 

  

Det burde ej heller være nødvendig, at påtale det er meget ubetænksom, at lave brandfælder i form 

af placering af afskårne grene og anden træ affald i skel, som en form for hegn, synderne som har 

lavet disse brand fælder må vi bede om for egen og området brand risico’s skyld, få det fjernet 

næste gang der er flis hugning. 

 

Struer Kommune har bedt Bestyrelsen om og være behjælpelig med udsendels af deres krav til 

vejenes bredde og klipning af træer, samtidig gør vi opmærksom på, at der skal være en rimelig 

jævn græs rabat på 1 meter på hver side af vejen. Bestyrelsen er ganske klar over, at der nogle 

steder er nogle skråninger, som ikke lige lader sig fjerne, men beplantningen på disse skråninger 

skal fjernes eller beskæres se medfølgende tegning over beskæring. Ved tvivl kontakt bestyrelsen. 

 

Vejenes bredde er lidt forskellige de er 6-8-10m, incl. 2 m fri areal, du skal dog være opmærksom 

på, at der skal være en frihøje på 4.2m i hele vejens bredde også over det frie areal vil du vide 

hvilken bredde din vej er, kan du se det i opslags kassen eller kontakt bestyrelsen. 

 

Struer Kommune har gjort det klart, at hvis ikke grundejerne, som bor på de veje,  ”se efterstående 

mail på anden side”  som NVR og andre transportører, brand og redningstjeneste ikke kan komme 

frem på uden og få revet spejlende af bilerne, får bragt orden i deres beplantning vil de sende en 

entreprenør ud og foretage beskæringen for grundejerens regning. 

 

Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Til: Hanna Mikkelsen 

Emne: Beskæring i Toftum Bjerge 

Hej Hanna 
 
Ifølge telefonisk aftale fremsender jeg mail med veje/adresser som trænger til beskæring. 
 
Gl. Studevej – Stamvejen beskæres. 
Gl. Studevej 31+33+35 – Beskæres kraftig i begge sider op til de 3 adresser. Han kan ikke komme derop. 
Thagård Plantage – Stamvejen beskæres kraftig og vejen høvles evt. i siderne. 
Thagård Bakke – Stamvejen beskæres kraftig. 
Skovdammen – Beskæring i starten af vejen når man kommer nede fra Barsidalvej. 
Rævlingevej – Beskæres i svinget. 
Kildevej – Stamvejen beskæres. 
Skovvej – Stamvejen beskæres kraftig. Det er også et problem for renovatøren at komme ud af bilen, da der 
mange steder er hybenbuske i siden. 
Fyrrevej – Stamvejen beskæres. 
Plantagevej – Stamvejen beskæres.  
 
Derudover er der på Gl. Studevej et jernstykke som rager ud i vejsiden. Renovationsbilen har et par gange 
fået ødelagt dæk ved påkørsel, da vejen er smal. Jeg har vedhæftet et billede af det. Det er på strækningen 
mellem Kærvej og Slugten på samme side som Kærvej. 
 
Med hensyn til beskæring håber vi, at det er noget, som vil ske inden alt for længe, da det allerede er et stort 
problem flere af stederne, og træer og buske vokser meget i øjeblikket. 
 
 
Med venlig hilsen 
  
Vibeke B. Christensen 
NVRaffald i/s 
  
 

 
 

 

 
 


