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Kære grundejer.
Bestyrelsen har besluttet at udsende dette nyhedsbrev, da det ser ud til, at Coronaen ikke slipper sit tag i
Danmark lige med det samme, og at vi derfor ikke med sikkerhed kan indkalde til generalforsamling foreløbig. Da vi ikke har alle mailadresser, har vi som sidst valgt at lægge nyhedsbrevet i samtlige postkasser på
Skovbakken og på Grundejerforeningens hjemmeside - skovbakken.net.
Generalforsamling
Vi har i bestyrelsen valgt at udskyde afholdelsen af årets generalforsamling til medio september. Dette
fordi, der ikke er særligt presserende sager, som kræver beslutning på en generalforsamling, og at vi til september er på den anden side af sommerferien, så flere har mulighed for at deltage. Samtidig er Coronasituationen forhåbentlig så meget under kontrol, at en generalforsamling med sikkerhed kan gennemføres.
Grønne områder
Her på Skovbakken er vi i den heldige situation, at vi har vores egen skov og en randbeplantning, der omkranser hele det bebyggede område. Vi har pligt til at vedligeholde skoven og randbeplantningen, så den
fremstår naturlig, og til at bevare udsigtsmulighederne fra området, som det fremgår af lokalplanen. Har
nogen forslag til aktiviteter eller anden brug af skoven modtages de gerne.
Grundejernes individuelle ønsker til vedligeholdelse af randbeplantningen - typisk beskæringer til bevarelse
af udsigten - vil i videst muligt omfang blive tilgodeset. En del højtvoksende træer i beplantningen udskiftes
med lavtvoksende frugttræer. Vi opfordrer til, at man kontakter bestyrelsen, hvis man har specifikke ønsker, fremfor selv at beskære.
Anvendelse af sprøjtegift
For at sikre væksten for nyplantede buske og træer og for at holde rent omkring skilte og ved kantsten er
der hidtil blevet brugt kemiske sprøjtemidler. I en tid, hvor det står klart, at der skal fokuseres på miljøet,
herunder fremme af biodiversiteten, finder bestyrelsen, at anvendelsen af sprøjtegifte i vedligeholdelsen af
vore grønne områder bør ophøre, og at området i størst muligt omfang henligger med de vækster i bunden,
der naturligt vokser her. Vores gartner holder øje med de nye planter.
Fremover vil der således ikke blive anvendt kemi, men vi vil lade områderne i ro og se, hvordan det udvikler
sig. Ved skilte og kantsten vil der blive renholdt med buskrydder og gasbrænder.
Enkelte grundejere har allerede fravalgt kemien og sørger selv for at renholde området ud for deres egen
matrikel.
Forsøg med ”Skovrejsningsblandingen”
Et mindre område i randbeplantningen mod øst ned mod Parkvej er - som et forsøg - tilsået med en skovrejsningsblanding.
Afhængigt af resultatet af forsøget, kan der således blive tale om at tilså randbeplantningen med en såkaldt
”Skovrejsningsblanding”, der er udviklet af Dansk Landbrugs Frøselskab AmbA, (følg linket:
https://www.dlf.dk/plaenegraes-goedning/blomsterfroe/find-dine-blomsterfroe/prodana/blomster/blomstermarker/skovrejsningsblanding-prod2434) ud fra erfaringer med dækafgrøder ved udfasning af kemisk
renholdelse af nyplantede skovarealer. Det vil blive dyrere end den kemiske løsning, men der er afsat i alt
125.000,- kr. i budgettet til vedligehold af randbeplantningen i den oprindelige vedligeholdelsesplan. Den
løber til og med 2024, (med uændret kontingent), og forventes at kunne rumme ”Skovrejsningsblandingen”, såfremt det bliver løsningen.
Spørgsmål og kommentarer
Eventuelle spørgsmål og kommentarer kan som sædvanlig rettes til bestyrelsen via mailadressen: kontakt@skovbakken.net
På hele bestyrelsens vegne og med ønsket om en rigtig god sommer
Ole Askehave

