
1. Indhegning af containerpladserne. 
Bestyrelsen ønsker at alle containerpladser indrammes af rækværk for at forskønne området.  

I forbindelse med regeringens lovforslag om 10 affaldssorteringer, er vi nødt til at kunne håndtere flere 

forskellige affaldstyper, og det kræver mere plads. Der er derfor et behov for at udvide nogle af områderne. 

De nye tiltag er Farligt affald, Mad- & Drikke kartoner og Tekstiler træder i kraft 1. juli 2021. Vi kender ikke 

planerne endnu, men må forvente at kommunen kommer med et udspil i løbet af 2021. 

Lejligheder skal snart til at sortere madaffald og restaffald.  

Vi må forvente at vi får mellem 3-5 nye container på hver af de 3 pladser vi har.  

 

 

Pris: estimeret til 200.000 kr.  

 

1.A Rækværk omkring containerpladsen i syd, ved Granvej/Vadstrupvej 
Der er efter hånden en del containere på denne plads, og til foråret kommer der flere, når lejlighederne 

også skal sortere deres husholdningsaffald, og med de andre tiltag, må vi forvente at der kommer 3-5 

container mere. 

Derfor er der et stort behov for at udvide arealet, samt opsætte rækværk omkring containerne. 

1.B Rækværk omkring containerpladsen ved parkeringspladsen Granvej 
Der er ikke meget plads her. Derfor er vi nødt til at sætte dem på en lang række. Dette skal omkranses af 

rækværk.  

1.C To containere ved indkørslen til Granvej. 
Her skal vi have et rækværk på hver side af containerne.  

1.D rækværk i skellet mod Sofie Skolen. 
Trådhegnet erstattes af et rækværk. Sofie skolen betaler halvdelen.  

  



 

2. Buske og træer ved Vadstrupvej 
Der skal plantes træer på græsplænen, og den eksisterende Bøgehæk skal forlænges, så der fremkommer 

en helhed langs fortovet. Vi regner med 4 træer og 20 hækplanter. 

Pris: estimeret til 30.000 kr.  
 

3. Pullerter ved passagen Bagsværdhoved gade. 
Vi har desværre set eksempler på at der har været biler/lastbil inde i passagen. Fliserne står på plastikben, 

og de kan ikke bære ret meget. Det er derfor nødvendigt at der opsættes en stele (stolpe) så biler ikke kan 

køre ind.  

Pris: estimeret til 10.000 kr.  
 

 

 

  



 

4. Hækken mellem vores terrasser 
Bestyrelsen foreslår at man bliver enige om en fælles højde på hækken.  

Hvem skal klippe hækken  

1. Skal det være op til den enkelte at klippe egen hæk. 

2. Skal man lade grundejerforeningen om at klare opgaven via vores gartner. 

Hvis grundejerforeningen skal betale for klipningen, vil den enkelte ejer blive opkrævet udgiften. 


