
I grundejerforeningens bestyrelse får vi jævnligt henvendelser vedrørende 
vedligeholdelse af veje og beplantning op mod vejene. 

Vi besvarer personligt disse henvendelser og orienterer på generalforsam-
lingen og ved omdelt skriftlig information om gældende regler. Indimellem 
opstår dog behov  for yderligere vejledning. Derfor denne forklarende 
skrivelse til jer medlemmer. 

Som grundejer i sommerhusområdet ved Vejlby Fed er man forpligtiget til at 
holde vejen ud for egen matrikel jævn og farbar, samt at beskære hegn 
omkring egen grund og evt. midterrabat.  Hvis ens grund støder op til to 
veje er man forpligtiget til vedligeholdelse på begge veje. 

På Stjernevej skal vejen vedligeholdes fra egen grund og 5 meter mod mid-
ten, så der er i alt 10 meters passage på Stjernevej. På øvrige veje er dette 
4 henholdsvis 8 meter. Det vil sige, der skal beskæres hegn så passage er 
muligt i hele vejens bredde både for sommerhusejere, for renovationskørsel 
og for eventuel redningskørsel. 

I grundejerforeningens bestyrelse har vi konstateret, der er problemer ved 
flere grunde. Vi har løbende fokus på disse problemer og vil venligst bede 
den enkelt ejer om at få forholdene bragt i orden.  

I løbet af foråret vil vejene blive checket for nødvendige reparationer og 
der vil blive lagt stakke ud med grus til i selv kan vedligeholde vejene. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i grundejerforeningen. 

Vi vil gerne være flere medlemmer, så venligst opfordre Jeres nabo til at 
blive medlem hvis han/hun ikke er det, de skal blot kontakte kasserer 
Marijanne Frandsen på e-mail: mahf@abildvej eller benytte denne link 
på hjemmesiden http://vejlbyfed.net/opdater-dine-oplysninger/ 
Husk den årlige generalforsamling for alle der har betalt kontingent.

Formand 

Yvonne Hummelmose 
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