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Formandens beretning for året 2006 
 
Jeg vil hermed gøre rede for nogle af 
de primære aktiviteter gartnerne og 
bestyrelsen har arbejdet med i 2006. 

 
Glatførebekæmpelse. 
Er der et emne der altid kan skabe 
debat er det snevejr i Skjoldhøjparken. 
Egentlig drejer min beretning sig jo om 
2006, men ud fra de mange reaktioner 
jeg har fået fra beboerne på snevejret 
her sidst i februar, gør jeg en 
undtagelse og kommenterer det nu. 
 
Det er i grunden ret utaknemmeligt at 
have et arbejde hvor man ud af de 365 
dage om året bliver bedømt på en 6-7 
dage, men det er åbenbart vilkårene når 
man er ansat som gartner og bestyrelse 
i 
Grundejerforeni
ngen. 
 
Og hvis nogen 
tror det ikke 
berører os, at så 
mange beboere 
reagerer, så tager de fejl, denne gang 
kom der over 40 mails, 20 telefoner og 
2 personlige kontakter til mig alene, 
herudover er der flere der har ringet på 
foreningens telefonsvarer. 
 
Hvorfor kunne vi så ikke gøre det 
bedre denne gang ? 
 
Det er der flere forklaringer på: 
a. Sneen kom i store mængder og 
fortsatte i næsten 2 døgn 

b. Der var blæst samtidig, så fygning 
skabte ekstra store driver 

c. Sneen var meget tung, det ved 
alle der var ude at rydde deres egen 
indkørsel 
d. Der er knappe ressourcer, vore 
egne 2 gartnere og hjælp udefra i 
form af 2 gartnere med traktorer 
(25% større kapacitet end sidste 
sæson) 
e. Gartnerne er nødt til at holde 
pauser ind imellem, det er store 
maskiner der køres med og det 
kræver konstant koncentration. 

 
Det betød for rydningen: 

1. Det tog meget længere tid at 
rydde, på grund af de store 
mængder sne, mange steder var det 
praktisk taget umuligt at komme af 
med sneen. 
2. Hovedstierne kunne til nød 
ryddes, men ikke med den traktor 
der plejer at køre her, den kunne 
ikke skubbe sneen, derfor måtte vor 
næststørste traktor tages i brug på 
stierne. 
3. Stikstierne var vort største 
problem, her lå nogen steder driver 

der var højere end 
traktoren. Desuden var hækkene 
mange steder væltet ind over stierne 
så rydning var umulig. Det blev 
forsøgt at komme igennem enkelte 
steder men måtte opgives, da 
traktoren sad fast og ikke kunne 
skubbe sig igennem den tunge sne. 
Det betød at vi meget imod vor 
politik måtte opgive at rydde stierne 
i første omgang, og i stedet sætte 
alle ressourcer ind på at få åbnet 
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vejene i bare et enkelt spor i første 
omgang. 
4. Der skete nogle misforståelser 
mellem vore gartnere og den 
eksterne hjælp som gjorde at nogle 
vænger blev ”glemt” i første 
omgang bl.a. Strynøvænget, som 
senere blev ryddet af vore egne 
gartnere.  
5. Igen i år var det et stort problem 

med 
parkerede 
biler på 
vejene, det er 
ikke muligt 
at rydde tæt 

forbi en parkeret bil, da det ikke kan 
forudses hvornår traktoren kører 
sidelæns på grund af den tunge sne, 
så det er en rigtig dårlig idé at 
parkere på vejen i værste fald kan 
man genere en hel stikvej og alle 
beboerne herpå. 
6. Vore eksterne ryddere er ikke på 
samme måde opmærksomme på 
jeres indkørsler, og der har desværre 
været eksempler på at sneen ikke 
blev placeret de mest 
hensigtsmæssige steder, noget vi 
naturligvis har taget op med dem, 
men vi  beklager meget det besvær 
det gav rundt om på vængerne. 
7. Undervejs prøvede vi både at få 
mere hjælp udefra, og også at leje 
en mindre frontlæsser, der ville 
kunne klare vore stikstier, men 
desværre uden held, alt var udlejet. 

Så vi beklager meget vi ikke kunne 
gøre det bedre ved snevejret i februar, 
der i medierne blev omdøbt til 
snekatastrofen, og hvor al udkørsel var 
frarådet af Århus Politi i 2 døgn, skoler 
var lukkede og busser kørte enten ikke 
eller var uregelmæssige. 

Men vi kan altid gøre det bedre, så 
til næste gang vil vi gøre følgende 
tiltag: 
 Vi vil holde en mere tæt kontakt 

med vore eksterne ryddere, så vi 
undgår misforståelser omkring hvor 
der ryddes, og hvordan der ryddes. 

 Vi har indkøbt en minilæsser, så vi 
kan åbne stikstierne, og rydde bedre 
op på vendepladser, den kan 
naturligvis også bruges til andre 
opgaver end sne. 

 
 Vi kan ikke fjerne de parkerede 

biler, så her må vi kraftigt henstille 
til at man ikke parkerer på veje og 
vendepladser, og også anmode 
andre beboere om at holde øje med 
at dette ikke sker. 

 Hvis man rydder sin indkørsel eller 
carporttag, så hold venligst sneen på 
egen grund, skub det ikke ud på 
vejen eller på stierne. 

 
Mens jeg skriver denne beretning 
sidder jeg i en hytte i Norge, hvor 
sneen nu har væltet ned i 2 døgn, så der 
nu ligger 1,85 m sne i fjeldet og snart 
80 cm ved hytterne, forskellen er her at 
man lever med sneen, både turister og 
lokale, her tager man tingene som det 
kommer.   
 
Arealpleje i øvrigt. 
Resten af tiden, når det ikke er snevejr 
er gartnerne beskæftiget med pasning 
af vore mange grønne områder, og 
grønne rabatter langs veje og stier i 
vort område, et arbejde der indebærer 
mange ting bl.a.: 
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 Græsslåning af 
rabatter og grønne områder 

 Beskæring af busketter på vore 
mange volde 

 Beskæring af træer, specielt vore 
mange rødtjørn 

 Pasning af vore skovarealer langs 
Skjoldhøjvej 

 Eftersyn af vore legepladser med 
tilhørende legeredskaber 

 Tømning af papirkurve og 
hundelatriner, opsamling af papir og 
andet affald 

 Slåning af græs på tunnel sider og 
områder langs skolestien og 
Skjoldhøjvej 

 Sprøjtning af kantsten langs 
boligvejene 

 Vedligehold af 
vore maskiner og huset 

 Oprydning på grenpladsen 
 
Som det kan ses er der nok at tage fat 
på, men hvor tit skal vi slå græsset? 
eller klippe træerne og buskene? 
 
Ja det kan jo være svært at svare 
præcist på, og hvad skal gartnerne og 
bestyrelsen rette sig efter? 
 

Grunden til at jeg nævner dette er at vi 
har fået en henvendelse fra en beboer 
der mener at vi gennem fem år har 
leveret en usædvanlig flot indsats og 
højt serviceniveau, for højt efter 
vedkommendes udsagn. 
 
Vi har også fået en henvendelse fra en 
anden beboer der mener det modsatte, 
nemlig at vore grønne områder er 
passet dårligere end tidligere. 
 
Kan vi finde svaret nogen steder ? 
 
Det nærmeste vi kan komme det er ved 
at se i vore vedtægter her står: 
 
Vedtægternes § 2: 
Foreningens formål er: 
  
stk. 1. 
             at administrere (vedligeholde, 
renholde og snerydde m.m.) områdets 
fælles veje, stier og grønne områder og 
drage omsorg for, at disse 
fællesarealer stedse er en pryd for 
området. 

  
 
Det er denne paragraf der ligger til 
grund for det vedligeholdelsesniveau 
bestyrelsen har lagt for området og som 
gartnerne skal overholde i det daglige. 
 
Og det kan naturligvis være svært at 
tolke udtrykket ”en pryd for øjet”, 
betyder det at græsset skal være 3, 5 
eller 10 cm langt, og skal vejene være 
sorte om vinteren og helst inden kl. 
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06.00 om morgenen – for hele vort 
område? 
 
Jeg og den øvrige bestyrelse har tolket 
det på den måde som I kan se nu. Det 
har vi gjort ud fra de erfaringer vi har 
gjort gennem snart 25 år. Dømt ud fra 
antallet af fremmødte til vore 
generalforsamlinger, der i gennemsnit i 
denne periode nærmer sig 50 ud af 
1013 medlemmer, tolker vi det som 
udtryk for at medlemmerne er enige i 
vort lagte niveau.  
 
De bemærkninger der har været på 
generalforsamlinger og i henvendelser 
til bestyrelsen har for flertallets 
vedkommende været tilfredshed eller 
”løft” af vort nuværende niveau.  
 
Omkring ”løft” har vi, som det fremgår 
af mine tidligere beretninger, afvist 
disse hvis de ville være forbundet med 
yderligere omkostninger.  
 
Vort areals størrelse gør det også svært 
at tilrettelægge arbejdet med græs 
meget anderledes, det tager over 1 uge 
at nå fra den ene ende af parken til den 
anden, så det der er kort det ene sted 
kan være langt et andet sted, da græsset 
jo gror forskelligt alt efter nedbør og 
temperaturer. Men vi varierer 
intervallerne hvilket I måske har 
bemærket, bl.a. her i sommer hvor der 
var den lange tørre periode. 
 
Men jeg og resten af bestyrelsen er da 
glade for henvendelser, det giver os 
noget at tænke over. 
 
Så i forbindelse med at den ene af vore 
gartnere sagde op før jul, kom 
gartnerne selv med det forslag at man 
kunne forsøge at klare sig med 2 

gartnere og så hente hjælp udefra til 
bestemte opgaver, f.eks. snerydning, 
pasning af volde (beskæring, 
sprøjtning) samt vedligehold/reparation 
af maskiner. Der var andre betingelser i 
forbindelse med forslaget. 
 
Ved fremtidige omlægninger af rabatter 
og små grønne arealer (frimærker) på 
boligvejene bliver der sået mini-turf 
græs, det samme man bruger på 
golfbaner, som gror langsommere, men 
stadig er stærk og modstandsdygtig 
overfor ukrudt. Det vil kunne reducere 
græsslåningen på sigt. 
 
Vor maskinpark skal løbende tilpasses, 
så vi har de maskiner der er mest 
effektive til de  
arbejdsopgaver gartnerne har, og som 
samtidig er stabile og funktionsdygtige. 
 
Bestyrelsen gik med på idéen og vi har 
startet ”forsøget” og forhåbentlig går 
resten af forsøget bedre end starten 
med hjælp til snerydningen, men man 
har jo mange gange hørt at en dårlig 
generalprøve er endt med et godt 
resultat alligevel. 
 
Vi fortsætter derfor sammen med 
gartnerne med at finde de egnede 
opgaver til udlicitering, vi har jo 
tidligere haft hjælp til Fejning, 
kloakrensning samt sprøjtning af volde 
udefra, så vi har allerede at samarbejde 
med flere gartnere og entreprenører. 
 

Økonomisk ved vi ikke 
om det betyder nogen 
gevinst, i hvert tilfælde 
ikke i første omgang, dels 

kender vi ikke prisen på 
alle de opgaver vi gerne 
vil udlicitere, og det 
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kan også være nødvendigt at foretage 
ombytninger/nyindkøb til vor 
maskinpark, foruden ”merprisen” for 
tilplantning med de ”nye” græstyper. 
Vi forventer dog at det på sigt kan give 
en mindre besparelse. 
 
Grenpladsen. 
En anden af de ting vi vil kunne spare 
penge og tid på i fremtiden er vor 
grenplads. 
 
Nu da kommunens genbrugsplads på 
Sintrupvej langt om længe er åbnet, har 
bestyrelsen bestemt at reducere sidste 
års 16 åbninger til 8 åbninger, og til 1 
times åbning af gangen. 

 
Der vil yderligere ske den 
begrænsning, at kun ”bagindgangen” 
fra det grønne område på Drejøvænget 
holdes åben, det vil sige der kun er 
adgang for cyklende og gående med 
trillebør, biler og trailere henvises 
fremover til Sintrupvej. 
 
Vi har valgt denne løsning for stadig at 
kunne tilgodese de mange der har 
benyttet ”bagindgangen” til aflevering 
af hækafklip og grene. 
 
Det vil samtidig være muligt for os at 
aflevere vort eget grenafklip m.v.. på 
genbrugspladsen på Sintrupvej, herved 
kan vi spare nogle af de læs vi tidligere 
har fået kørt væk. 
 
Men vi har en del jord på grenpladsen i 
øjeblikket, det er jord og græstørv fra 
kantskæringen af de mange veje og 
stier som gartnerne har været i gang 

med og fortsætter med noget endnu. 
Det er en stor opgave, som har taget 
lang tid, men en nødvendighed for at 
stier og rabatter ikke går ud i et. Jorden 
kan vi ikke aflevere på Sintrupvej, idet 
den betegnes som problemaffald når 
der er tale om græskanter fra vore veje. 
Denne jord skal derfor køres væk med 
vognmand som vi plejer. 
 
Maskinvedligehold/ 
anskaffelser   
Jeg nævnte før, at vi nu selv kan køre 
over på genbrugspladsen på Sintrupvej 
og aflevere grene og hækafklip. Til det 
formål har vi investeret i en ny lad/tip 
vogn, der har noget større kapacitet end 

 
den gamle vi havde. Men det der giver 
den største besparelse er at vi med 
denne tipvogn kan hente vejsalt direkte 
på havnen til en væsentlig lavere pris, 
end vore tidligere leveringer pr. lastbil. 
 
Vi har købt et nyt klippebord til slåning 
af græs på vore store grønne arealer, en 
GMR Triplex rotorklipper der er af en 
ny type, som klipper bedre og først og 
fremmest larmer mindre. Den kan 
tippes på højkant, noget gartnerne 
sætter pris på ved rengøring og 
knivskift på maskinen. 
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Legepladser. 
Som bekendt gennemgår gartnerne 
løbende vore legepladser. Det sker 
ugentlig i forbindelse med tømning af 
affaldsspande og hundelatriner. Her ses 
redskaberne efter, sandet checkes for 
glasskår og andet affald, der fjernes 
med det samme. 

 
Under disse check, havde gartnerne 
bemærket at legepladsen på Siøvænget, 
ofte var udsat for hærværk, og der tit 
var glasskår med videre i sandkassen. 
Ting der vidnede om at  redskaberne 
ikke længere blev benyttet af 
målgruppen, nemlig de mindre børn i 
området, og selv om man siger at 
børnene begynder at drikke tidligere, 
tydede det nok på at det var større børn 
og unge der benyttede stedet. 
 
Bestyrelsen besluttede derfor at 
legeredskaberne og bænken flyttes til 
legepladserne på henholdsvis Strynø-, 
Fejø-  og Drejøvænget. Tilbage på 
Siøvænget er boldbanen med tilhørende 
mål. 
 
 
Vedligehold veje og stier. 
Vi revurderer hvert år vor plan for 
løbende vedligehold af veje og stier. 
Det gør vi dels ud fra en gennemgang 
af området sammen med en ingeniør 
fra vor leverandør Colas, og dels ud fra 
en løbende kontakt med Århus 
Kommune der meddeler os de 
kommende udskiftninger af fjernvarme 
og vandledninger. 

Ved udskiftning af fjernvarme og 
vandledninger i vejene har vi tidligere 
ventet op til 2 år inden vi lagde en ny 
tæppebelægning på de berørte veje. 
Imidlertid har det desværre vist sig ikke 
at være længe nok, idet vore nyligt 
asfalterede vænger på Orø, Rømø og 
Siøvænget har slået revner efter at 
udgravningerne har sat sig. 
 
For at sikre os mod disse 
sætningsskader, har vi besluttet at 
udvide perioden til 3 år i stedet, det får 
betydning for de vænger der planlagt til 
asfaltering i 2007, bl.a. Mejlø- og 
Mandøvænget, der må vente yderligere 
et år på ny tæppebelægning, og 
kantstensopretning. Vi reparerer 
naturligvis på vejene løbende, så der 
ikke er huller der kan genere trafikken 
eller de gående. 
 
Bestyrelsens arbejde: 
Udover de ting jeg tidligere har omtalt, 
består bestyrelsens arbejde bl.a. af 
 Behandling af byggeforespørgsler 
 Behandling af nabostridigheder 
 Andre henvendelser fra beboere 
 Pasning af vor hjemmeside 

(www.skjoldhoj.dk) 
 Behandling af henvendelser fra 

Kommunen og andre myndigheder 
 Deltagelse i diverse 

repræsentantskaber og bestyrelser 
 Skovrejsning 
 40 km Zone 
 
 
Normalt er de byggesager vi får til 
gennemsyn rene ekspeditionssager, idet 
både naboerklæringer er indhentet og 
så har vi heller ikke nogen 
indvendinger. Det bygningsmæssige 
har vi ikke noget med at gøre, det må 
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bygningsinspektoratet stå inde for, 
derfor skal den første henvendelse altid 
ske hertil, og ikke som nogen tror, først 
til Grundejerforeningen. 
 
Vi får af og til henvendelser om 
forskellige former for nabostridigheder, 
hovedparten af disse går på uenigheder 
om beplantning og parkerede biler. 
 
Fælles for de fleste henvendelser er at 
de kan løses ved hjælp af vore 
vedtægter eller deklarationerne for 
området, og klares ved at vi ser på 
sagen og meddeler vor konklusion. I 
sjældne tilfælde må vi have vor 
advokat indblandet, og heldigvis for 
det, ikke fordi han er dårlig til det, men 
fordi det koster penge til honorar hver 
gang. 
 
Bestyrelsen er stadig af den opfattelse, 
at den bedste måde at løse et problem 
med naboen på, er at tale med 
ham/hende om det, det giver ofte en 
løsning af problemet. 
 
Nu er det heldigvis ikke alle 
henvendelser der drejer sig om 
nabostridigheder, der kommer også 
henvendelser der har en mere almen 
interesse. 
 
Bl.a. har vi fået en henvendelse fra Per 
Ryberg. Foranlediget af den meget 
debat omkring lukning af skoler i 
Århus,  blev en lukning af 
Skjoldhøjskolen nævnt. Det mener 
både Per Ryberg og bestyrelsen er en 
katastrofe for området.  Per Ryberg 
foreslår der nedsættes en arbejdsgruppe 
hvis formål er at komme med et 
kommissorium indeholdende slagfaste 
argumenter, der kan bevirke at skolen 

overlever. Per Ryberg stiller sig selv til 
rådighed. 
 
Det er noget vi bakker op i bestyrelsen, 
og vi vil gerne deltage i gruppen 
sammen med andre interesserede. 
Gruppen nedsættes umiddelbart i 
relation til generalforsamlingen. 
 
 
www.skjoldhoj.dk 
Mange oplysninger omkring vedtægter, 
åbningstider på Grenpladsen og vigtige 
”nødnumre” kan hentes på vor 
hjemmeside, her ligger også regnskaber 
og formandens beretninger, samt andre 
artikler om emner vi har arbejdet med. 
Det er også her man kan se 
mailadresser til foreningen. Det er 
Erling Carlslund fra bestyrelsen der er 
webmaster for siden. 
 
 
Deltagelse i bestyrelser og 
repræsentantskaber. 
For at pleje vore lokale interesser 
deltager bestyrelsen i forskellige 
bestyrelser og repræsentantskaber. 

 
 
John Slej sidder i repræsentantskabet 
for Galten Elværk 
 
Jeg selv er med I Fællesrådet for Tilst, 
True & Skjoldhøj, hvor jeg er formand 
for Trafikgruppen, noget man aldrig 
bliver færdig med at arbejde med. 
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Skovrejsning. 
Gennem de sidste år har jeg i min 
beretning nævnt gartnernes og 
bestyrelsens planer om en skovrejsning 
på vore grønne arealer langs 
Skjoldhøjvej og Anelystvej. Det har 
altid været planen at denne idé skulle 
være nogenlunde omkostningsneutral, 
idet vi forventede at kunne skaffe 
kapital i form af fonde eller lignende. 
Vi efterlyste også hjælp fra beboerne til 
at fortælle os om evt. fonde de havde 
kendskab til eller alternative måder at 
skaffe penge til projektet på. Vi har 
ingen henvendelser fået herom. 
 
Samtidig har vi fået et par henvendelser 
der går på en betænkelighed ved 
anlæggelse af en skov tæt på vore stier, 
og om skoven kom for tæt på 
parcellerne. 
 
Da det hverken er bestyrelsens 
intention at skabe utryghed ved at 
færdes i området, og heller ikke at tage 
sollyset fra nogen, samt det faktum at 
vi ingen penge kan finde til formålet, 
gør at bestyrelsen har besluttet at 
droppe vore planer om en skovrejsning. 

 
Vi vil dog stadig fortsætte med planer 
om at beplante nogle af vore grønne 
områder med mindre grupper af træer, 
herunder frugttræer, naturligvis under 
hensyntagen til de tidligere omtalte 
betænkeligheder. 
 
40 km Zone. 
Som bekendt har vi gennem mange år 
arbejdet på at få etableret 

trafikdæmpende foranstaltninger på de 
tre stamvejer Æbeløvej, Nekseløvej og 
Venøvej, og en generel ændring af hele 
vort område til 40 km Zone. 

 
Vort forslag gik ud på at etablere 
forskellige chikaner på de tre stamveje, 
ikke bump, idet denne løsning giver 
mange gener for dem der bor 
umiddelbart ud for dem. 

 
 
Vejen har været lang for dette projekt, 
først fra Politiet og Århus Kommune til 
Vejdirektoratet i København og tilbage 
til Århus Kommune.  
 
Langt om længe var der møde med 
Trafik og Veje samt Østjyllands Politi 
den 13 marts 2007.  
 
Trafik og Veje havde vurderet at der 
ikke var overvældende 
færdselsmæssigt behov for at etablere 
hastighedsdæmpende foranstaltninger i 
Skjoldhøjparken. Man havde foretaget 
tællinger af trafikken på stamvejene, og 
kunne oplyse at på f.eks. Æbeløvej er 
der ca. 1000 kørsler pr. dag, hvilket er 
under det mål som kommunen bruger, 
de sig 4 kørsler om dagen pr. husstand, 
ganget med de 300 huse i alt ca. 1.200 
kørsler pr. dag. Der er således ikke 
meget der tyder på megen ”fremmed” 
trafik.  
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Politiet kunne ikke godkende vort 
projekt med chikaner, idet der med så 
få biler på vejene kan køres slalom 
gennem chikanerne. 
 
Politiet kunne kun gå med til ”bump” 
på vejene, men pointerede samtidig vor 
egen betænkelighed med støjplagen, 
samt forsinkelsesfaktoren ved 
redningskøretøjers udrykning. 
 
Endelig ville kommunen ikke 
umiddelbart betale bumpene og den 
fremtidige vedligeholdelse, så hvis vi 
selv skal betale er det en udgift for 
foreningen på 540.000 kr. her og nu. 
 
Dog kom kommunen og politiet med 
andre forslag:  
 
 Forsøge lukning midt på vejene af 

Æbeløvej, Nekseløvej og Venøvej 
 Forsøge lukning af vejene enten 

mod Agerøvej eller Skjoldhøjvej 
 Evt. etablering af en rundkørsel 

midt på vejstrækningerne 
 Søge om nedklassificering af vejen 

til privat fællesvej 
 
Bestyrelsen vil sammen med 
kommunen nærmere undersøge 
økonomien og andre følgeeffekter af 
ovennævnte forslag, inden vi sender 
forslagene ud til høring hos jer. 
 
Jeg har ikke mere at berette i år, andet 
end at sige tak til gartnere og bestyrelse 
for samarbejdet i 2006. 
 
Jeg overgiver hermed beretningen til 
Generalforsamlingen. 
 
Jesper Kolling Andersen 


