
 

 

6. juni 2022 

Kære Grundejer 

Sommermånederne er nu startet og der er igen aktivitet i de fleste sommerhuse. 
Forhåbentligt venter der os en dejlig sommer. 

Veje – støvbinding 
Vores veje er rettet af et par gange i løbet af foråret og afventer nu behandling med støvbinder. Det er i år 
blevet lidt senere end planlagt grundet den lange tørkeperiode, men vi håber så også at de holder 
sommeren over. 
Skulle der komme et enkelt hul eller to, håber vi selvfølgelig at I hver især fylder lidt i. 

Stranden ved Troldhætten 
Som de foregående år vil strandarealet ved Troldhætten blive renset for tang, opgaven er bestilt og 
forventes udført snarest. Vi håber det allerede bliver i indeværende uge. 

Henlæggelse af affald 
Vi må desværre konstatere at der er henlagt gren-/haveaffald, samt byggeaffald på det ubebyggede areal 
for enden af Smålandsvej. Bestyrelsen er også blevet gjort bekendt med hvem der skulle have henlagt 
dette. 
Vi vil hermed på mindelig vis opfordre til at man straks får fjernet sit haveaffald såvel som andet affald. 

Det er naturligvis ikke tilladt at bortskaffe sit affald om end det er haveaffald eller andet ved henlæggelse 
på arealet, det er heller ikke tilladt at afbrænde haveaffald. Alt affald skal bortskaffes på Slagelse 
kommunes genbrugspladser eller gennem Slagelse Kommunes affaldsordning, hvor man også kan få 
afhentet sit haveaffald, storskrald mm. 

Haveaffaldspladsen i Skælskør har døgnåbent. 
De nærmeste genbrugspladser er i Skælskør, Fuglebjerg eller Næstved – se åbningstider på affaldplus.dk 

Stier og vejareal 
Vi vil også minde om at grundejere jf. lokalplanen skal holde levende hegn og anden beplantning, så den 
ikke medfører gener for færdsel på veje og stier. Levende hegn skal placeres inde på grundene og 
beskæres/klippes, så der er en fri vejbredde jf. matriklen. 
Ligeledes vil vi gerne minde grundejere med tilgrænsende sti, om at slå græsset så vores område fremstår 
pænt og imødekommende. 
 
Generalforsamling 
Som annonceret er der generalforsamling 31. juli husk at få det skrevet i kalenderen. 

 

Rigtig god sommer til alle 
Grundejerforeningen Småland 


