
SKRÆNTEN MOD RUNDFORBIVEJ

Som det fremgår af matrikelkortet over vores område ligger der en smal kile
fællesareal (matr.nr. 7a) på skrænten mod Rundforbivej fra Skyttebjerg 15 til
Skyttebjerg 87 og ligeledes fra Skyttedal 32 til Skyttedal 2. Resten af skrænten og
den grønne bræmme hører ind under vejarealet. Denne skelføring har siden
foreningens start vanskeliggjort fordelingen af vedligeholdelsespligten for den
grønne bræmme langs Rundforbivej mellem Søllerød Kommune og grundejerfor-
eningen. I foråret 1992 indgik grunde j erforeningen og Søllerød Kommunes
Parkafdeling en vedligeholdelsesaftale. Der skulle således nu være faste
retningslinier for vedligeholdelsen af skrænten og den grønne bræmme langs
Rundforbivej .
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VEDLIGEHOLDELSESAFTALE

Grundejerforeningen Skyttebjerg og Søllerød Kommune, Parkafdelingen har
indgået nedenstående vedligeholdelsesaftale for den grønne bræmme langs med
Rundforbivej .

1. Arealet

Arealet omfatter et 6 meter bredt bælte fra fortovskant mod øst til de enkelte
parceller i Grundejerforeningen. Arealet strækker sig fra Skyttedal i nord til Nærum
Kirkes grund i syd. Arealet er i alt på ca. 2930 kvadratmeter. Grundejerforeningen
Skyttebjerg ejer ca 40% af arealet (fællesareal), og Søllerød Kommune ejer ca.
60% af arealet.

2. Beplantningsplan

Parkafdelingen udarbejder i samarbejde med Grundejerforeningen en samlet
beplantningsplan for hele aralet. Denne plan danner grundlag for vedligeholdelse af
arealet. Løbende revisioner afbeplantningsplanen udarbejdes afParkafdelingen i
samarbejde med Grundejerforeningen.

3. Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af arealet deles mellem parterne således:

- Grundejerforeningen Skyttebjerg vedligeholder arealet mellem Skyttedal og
det nordlige hjørne af Skyttedal 30 (matr.nr. 7cl).

- Søllerød Kommune, Parkafdelingen vedligeholder arealet fra Nærum Kirkes
grund (matr.nr. 7av) til det nordlige hjørne af Skyttedal 30 (matr.nr. 7cl).

Vedligeholdelsen omfatter græsslåning, alm. gartnerpleje, herunder ny- og
efterplantninger samt renholdelse.

4. Gennemgang af arealet

Arealet gennemgås når der er behov herfor, afParkafdelingen og repræsentanter fra
Grundejerforeningens bestyrelse m.h.p. i fællesskab at fastslå hvilke
vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres og fastlægge omfanget af beskæringer,
fældninger, ny- og efterplantninger m.v. Ved gennemgangen fastlægges tidsrummet
indenfor hvilket arbejderne skal være udført, fordeling af arbejdsopgaverne og af
udgifterne til disses udførelse. Initiativ til gennemgang af arealet kan tages afbåde
Grundejerforeningen og Parkafdelingen.

5. Aftalens løbetid

Aftalen kan opsiges af hver af parterne med 6 måneders varsel til den 1. i en måned.

For Søllerød Kommune, Parkafdelingen / D. 14.5.92 / Teri Lønborg

For Grundejerforeningen Skyttebjerg / D. 30.4.92/ Hans Krøyer
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