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1. Markvandring 

Bestyrelsen foretog markvandring, hvor alt generelt set ser pænt ud. Dog skal det påpeges, at enkelte 

beboere ikke sørge for at friholde bagstierne som foreskreven: Her skal være fri passage 0,5 meter 

på hver side af fliserne og op i 2 m højde. Dvs. evt. træer og buske beskæres og anlagte 

bede, affaldsbeholdere mm. ud til fliserne fjernes. Fire-kubebeholderne hører ikke hjemme 

på bagstierne og skal opbevares på egen grund. 

Vi noterede os ligeledes, at nogle sætter de grønne fire-kubespande ud til Lystoftevej via 

bagstien, hvorved at adgangen til bagstien minimeres. Det skal være muligt for alle at 

komme ind af bagstien fx med en barnevogn. 

2. Containerplacering 

Nylig placering af container på Lyngtoften gav anledning til en del trafikproblemer, hvilket især skyldes, 

at folk parkerer på fortovet, hvorved passage minimeres. Det er derfor hensigtsmæssigt, at man taler 

med sine naboer og genboer, når der skal opstilles container på vejen, således at der er fri passage for 

udrykningskøretøjer, diverse affaldskøretøjer, beboere m.v. Man er i den forbindelse velkommen til at 

rette henvendelse til bestyrelsen, der gerne skriver ud til den pågældende vej. 

Vær lige opmærksom på, at der skal søges om tilladelse til opsætning af container: 

http://www.ltk.dk/midlertidig-opstilling-af-container  

3. Hvem klipper hvad? 

I forbindelse med, at Granparken har klippet på deres side af hegnet for enden af Lyngtoften, fik 

bestyrelsen en henvendelse fra en af de berørte beboere, der var harm over, at deres fine blomster bare 

var blevet skåret væk. Granparken har dog selv henvendt sig til Kommunen desangående og fået det 

svar, at da vi ikke havde ”vej-ret”, var de forpligtiget til at holde deres side af hegnet. 

Bestyrelsen har i samme anledning rettet henvendelse til kommunen desangående samt ”den anden 

side” ud mod stien mellem Granparken og Caroline Amalievej samt hække, der vokser ud over fortovet 

på Lystoftevej. Vi afventer svar. 
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