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Nyhedsbrev 57 december 2014
TRÆFÆLDNING 2015
Først ønsker vi i bestyrelsen at ønske alle medlemmer af Hesselbjerg Grundejerforening en
rigtig glædelig og dejlig jul samt et godt og spændende nytår med megen sol og varme, vi kan
nyde på vores skønne ’plet’ i Rågeleje.
Dernæst kan vi nedenstående præsentere et oplæg fra HedeDanmark ang. træfældning i 2015
– læs venligst. Det er de samme præmisser som i 2013 og 2014.
Dette betyder flg.:
Mail venligst til Søren Hansen (formand) sh-private@newmail.dk, hvis I er interesserede – så
koordinerer vi – senest 15. januar.
 Navn
 Adresse i Rågeleje
 Telefon-nr. (gerne både fast og mobil)
 Mail-adresse
Der er ingen forpligtelser, før der er indgået en aftale direkte med repræsentanten fra
HedeDanmark
Vi håber igen i år på et udbytterigt samarbejde, som mange grundejere har været særdeles
glade for de 2 seneste år.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
- Søren Hansen
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Hesselbjerg Grundejerforening
Søren Hansen
Som aftalt, et oplæg.
Træfældning i Hessebjerg Grundejerforening.
Ligesom tidligere år vil Hedeanmark tilbyde Fældning af træer og naturpleje på jeres
sommerhusgrunde.

Vi kommer med vores store skovningsmaskine og fjerne de træer, der kan tages fra vejen eller hvis
muligt, kører ind på den enkelte grund. I de tilfælde hvor ”maskine-løsningen” ikke er muligt, løser
vi opgaverne manuelt og evt. ved brug af mindre maskine, til udkørsel til vej, af materialet.
Forudsætningen for dette er, at vinteren bringer os frost i en lidt længere periode, således jorden
er hård og derved mulig at køre på, uden at ødelykke græsplæner og skabe spor. Sidste år var
dette desværre ikke muligt og vi var derfor nødsaget til at udskyde projektet til der var tørt og
jorden derved hård og kørebar. Dette skabte et tidspres, da vi var engageret i flere
grundejerforeninger og ikke kan være i gang flere steder på samme tid. Uheldigvis blev I blandt de
sidste, beklager dette.
Vi håber at den kommende vinter giver den nødvendige frostperiode, således vi kan udføre
projektet i løbet af perioden januar til marts 2015. Skulle det ikke være muligt vil vi udføre
opgaven så hurtig som vejret tillader det og i samråd med jer. I vil selvfølgelig i denne omgang
blive prioriteret blandt de første, såfremt vi igen har flere grundejerforeninger.
Vi har endvidere optimeret vores forskellige processer og fremover vil det være, den samme
person som afgiver tilbud, herunder mail og mobil kommunikation til den enkelte grundejer og
ligeledes være med i den praktiske udførelse, når vi går i gang.
Ellers er proceduren den samme, I udarbejder en liste med de interesserede grundejere og
sammen finder vi en dato for gennemgang. Herefter fremsender vi tilbud og grundejere sender
accept retur. Vi melder tilbage at der forhåbentlig er nok interesseret, således økonomien er på
plads, for udførelse af projektet. Vi udfører opgaven, når vejret tillader.
Håber I forsat er interesseret og ser frem til samarbejdet.
Med venlig hilsen
Jesper Petersen
HedeDanmark

