Beplantningsbælter i Nørreskov Park
- Hvad må man som nabo og hvad må man ikke
Det er dejligt når folk vil give en hånd med og passe vores områder, men til tider
tager folk lige en tand for meget initiativ, og skader mere end de gavner. Så denne
pjece skal gøre det klart hvad man må og ikke må som nabo.
Beplantningsbælterne mellem grundejernes
hække og fælleden er fastlagt i en deklaration
som er gældende for alle parceller. Heri står der:

”Grundejerne skal tåle, at der på de tilgrænsende
friarealer, der udlægges som offentlig park,
anlægges pladser for leg boldspil m.v., og at de
enkelte grupper af parcelhuse kantes mod
grønningerne af fritvoksende, levende hegn, af
hæg, syren, slåen eller hvidtjørn.”
Det betyder, at buskene ikke må klippes ned fra
toppen, men skal nå deres naturlige form.
Kommunens driftspersonale passer
beplantningsbælterne, og forsøger at sikre de fire
arter som det står i deklarationen. Nogen steder
er der dog store udfordringer med at komme til
for slyngplanter og brombær.

Hvad må du som nabo
Du må gerne
(ønske du at bidrage, så meld dig på listen hos grundejerforeningen)

-

-

-

Holde en passage fri for grene i mellem din hæk
og beplantningen på maks. 1 meter, så du
bedre kan komme til at klippe hækken. Du skal
fjerne hækaffaldet.
Du må gerne fjerne brombær og slyngplanter,
men du skal selv bortskaffe planterne
efterfølgende.
Fjerne uønsket selvopvækst (dvs. kun træer og
buske som selv har sået sig, og som kan fjernes
med et ørnenæb. De skal fjernes helt nede ved
jordoverfladen.

Du må ikke
-

Beskære eller fjerne eksisterende
træer og buske i plantebælterne.
Du må ikke lægge haveaffald i
plantebælterne.

Bemærk - kontakt din grundejerforening
Har du henvendelser vedrørende
beplantningsbæltet, skal du henvende dig til
grundejerforeningen. Grundejerforeningen
samler alle henvendelser i løbet af året, og tager
dem med til grundejerforeningens årlige møde
med parkforvaltningen i Furesø Kommune.
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