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På sidste Generalforsamling blev det besluttet, at der skulle nedsættes et vejbreddeudvalg m.h.p. at 
genetablere en forsvarlig vejbredde på alle Birkevangs veje og gange. 

Udvalget (Dorte, Michael og Marianne) var på rundtur i Birkevang mandag aften d. 22/6 med målebånd 
og sund fornuft. Vores fokus var primært på at der var mulighed for større køretøjer komme rundt alle 
steder I Birkevang. 

Mange steder var der god vejbredde og god mulighed for at vurdere det, fordi hækkene var klippet. 

Ønsker man en tæt og bred hæk er det vigtigt at man lader den vokse i bredden ind mod egen parcel og 
fortsat klipper den tæt ud mod vejen. 

Vi så også mange havde meget høje hække (højere end 180 cm) hvilket dels er imod regulativet og giver 
et meget lukket indtryk på mange gange dels giver det indbrudstyvene lettere arbejdsvilkår. 

Rigtigt mange har beplantet foran hæk, hegn eller skel ud mod vejene. Man skal her være 
opmærksomme på, at større køretøjer med lovligt ærinde i Birkevang meget nemt kommer til at køre 
over disse beplantninger og at dette er uundgåeligt, hvis beplantningen faktisk er en del af vejen og ikke 
ens egen parcel. Vi så også flere vildvoksende rabatter, som voksede ind over asfalten og ødelagde 
denne. 

Vær opmærksom på, at biler der holder på egen p-plads ikke stikker bagenden ud på vejen og hindrer 
passage. Ligesom vi også flere steder så affaldscontainere stå delvist på vejen. 

Har man en hjørnegrund skal man være ekstra opmærksomme på sin hæk, hegn og rabat, da det ofte er 
her, at der kan være vanskeligt at passere. 

  

I første omgang beder vejbreddeudvalget om, at de enkelte beboere generelt er opmærksomme på 
ovenstående; derudover vil enkelte parceller  få en henstilling fra udvalget om kraftig indklip af hæk og 
flytning af ting (kampesten, affaldscontainere, blomsterkummer fx), der hindrer en 
sikkerhedsmæssig  forsvarlig vejbredde. 

Vi vil på et senere tidspunkt (efter sommeren) gå endnu en tur rundt i Birkevang. Enkelte parceller kan 
her få en henstilling om at flytte hækken længere ind, såfremt den kraftige indklipning ikke har løst 
problemet. 

Skal man plante en ny hæk opfordrer vi til at man henvender sig til bestyrelsen hvad angår placeringen. 
På den måde undgår man også at skulle flytte hækken på et senere tidspunkt. 
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