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Ønsker om bump – hastighed ned 
 
Der har været en dialog på facebook om hastighed. I dialogen er der fremkommet ønsker om 

bump som hastighedsdæmpende middel.  
Vi har tidligere haft bump på vejene og har dårlige erfaringer med det. De sænker kun 

hastigheden, det korte øjeblik bumpet passeres. Vejen ødelægges lige før og efter bumpet, 
idet der opstår store huller. Og når bumpet er fjernet, tager det mange år, før hullerne ikke 
’dukker op’ igen, hver gang det regner.  

Der er kun en metode, let foden fra speederen.  
 

 
Skraldespandeskjulere – på egen grund !  
 

Når du etablerer skraldespandeskjul, skal du sikre dig, at det kommer til at stå på din 

egen grund. Hvis du er i tvivl om, hvor skellet ud til vejen er, så kan du gå ind på 
www.krak.dk, find din grund og slå matrikelskel til.  

 

Der er nogle, som har opført skraldestativer udenfor egen matrikel – dvs. på 
foreningens område. Det er ikke i orden.  

Dels tager det jord fra fællesskabet, dels kan det betyde, at skraldebiler og andre 
lastbiler ikke kan komme forbi. Og så kan der også være elkabler, fibernet, 

telefonkabler og vand i jorden langs matriklerne.  
 

Hvis du er kommet til at sætte et skraldespandeskjul uden for din matrikel, skal du 
have det flyttet ind på egen grund inden udgangen af april.  

 
 

Træfældning 
 

Der har været gang i handlerne med sommerhuse. I år er der allerede 9 huse, der har 
skiftet ejere.  

Vi vil derfor gøre opmærksom på, at vi har en aftale, hvor vi kan få fældet træer mod 

aflevering af træerne.  
Så hvis du skal have fældet træer, så kontakt Per. Når der er tilstrækkeligt mange 

træer, får han fat i ’flis-manden’, som kommer og fælder træerne.  
 

 
 

 

http://www.krak.dk/


 
 

Beskæring af træer og buske 
 

Tag et godt kig på dine træer og buske. Hvis de 
er groet ud over skel, er det tid at få dem 

beskåret.  
Husk det er ikke rimeligt, at Per skal kæmpe sig 

igennem din beplantning for at slå langs vejene. 
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