
29.november 2016 

Bestyrelsen har erfaret at skovning af træer på arealer mellem Skolestien og Lyshøjskolen nu 
er overgivet til Børn og unge forvaltningen. Dermed ser det ud til at være udsat på ubestemt 
tid. Vi følger naturligvis sagen. 

Vi går en kold tid i møde og derfor vil bestyrelsen opfordre beboerne til at holde øje med 
eventuelle tegn på rotter. Hvis man konstaterer rotter bør man straks melde dette til Kolding 

Kommune.  

 

Denne information er også udsendt som Nyhedsbrev 

14. oktober 2016 

Bestyrelsen videregiver hermed invitation til borgermøde om Nabohjælp. 

Mødet foregår i KFUM-hallerne  8. november 2016 fra kl. 17.30 til 20.00 

Læs indbydelsen her  

Denne information er også udsendt som Nyhedsbrev 

  

12. juli 2016 

Ændringer på Skolestien. 

http://www.havrehvede.dk/wp-content/uploads/2016/10/Invitation-til-borgermøde-i-Kolding.pdf
http://rotter.kolding.dk/


 

Bestyrelsen har i de sidste par dage modtaget en del henvendelser fra oprørte beboere vedr. 
omlægningen af Skolestien. 

Kolding kommune har først på året fået henvendelse fra Lyshøjskolen om at der var store 
problemer med oversigtsforholdene på stedet. Derfor denne ændring. 

Bestyrelsen har tidligere på året fået information om ændringen, og har ikke haft nogen 
indvendinger mod den ud fra de givne oplysninger. 

Det er dog kommet meget bag på bestyrelsen at omfanget var af en sådan karakter. Havde vi 
på nogen måde kunnet forudse dette havde vi selvfølgelig indkaldt beboerne i området til en 
høring. 

Skolestien tilhører Kolding kommune selv om den ligger på vores område, så derfor er det 
begge parter der skal tilgodeses. 

Repræsentanter fra bestyrelsen har i formiddag haft møde på stedet med den ansvarlige fra 
Kolding kommune, og vi er enedes om at arbejdet bliver udført som planlagt ( se tegning). Han 
beklagede at der ikke havde været påført målestoksforhold på tegningen hvilket havde givet 
bestyrelsen et bedre indblik i omfanget fra starten. 

Desuden vil Kolding kommune foretage en fuld reetablering når stien er omlagt : 

- Der vil blive etableret en ny hæk i stedet for den der er fjernet. 

http://www.havrehvede.dk/wp-content/uploads/2016/04/Skolesti-oversigtsforbedring.jpg


- Der vil blive sat en forhindring op langs med stien således at man ikke bare kan skære 
hjørner af ved at køre ind over græsset. Der er ikke helt klarhed over hvilken form for 
forhindring det skal være. I første omgang vil det nok blive et lavt fodhegn men andre 
muligheder vil måske også blive afprøvet hen over efteråret. Under alle omstændigheder vil 
bestyrelsen blive inddraget i beslutningerne. 

I det hele taget vil bestyrelsen i løbet af efteråret være ekstra opmærksomme på forholdene 
på stedet så resultatet bliver bedst muligt for vores beboere samt området som helhed. 

3. maj 2016 

NCC vil feje vores veje den 11. maj. 

De har bedt om at der ikke er parkerede biler på vejene i området. 

 -------- § -------- 

27. april 2016 

Det blev besluttet på bestyrelsesmøde 26. april 2016 at skriftet "BeboerInfo" stopper. 

Alle de informationer der bliver bragt i BeboerInfo kan i forvejen læses her på hjemmesiden 
under de relevante punkter. 

Tidligere BeboerInfo'er kan stadig læses her på hjemmesiden. 

 -------- § -------- 

Tidsplanerne for Kolding kommunes arbejder er ændret. De nye perioder er rettet til i den 
tidligere info fra 13.april.  

 -------- § -------- 

13. april 2016 

Kolding kommune planlægger til efteråret at gå i gang med at fælde de træer der står 
mellem Skolestien og Lyshøjskolen. 



 

 Se flere detaljer her 

-------- § -------- 

Ligeledes vil Kolding kommune i august gå i gang med at forbedre oversigtsforholdene hvor 
stien fra Lyshøjskolen munder ud i Skolestien. 

Se kort her  

-------- § -------- 

21. marts 2016  

Der bliver desværre stadig konstateret rotter i vores beboelser. 

Vær derfor opmærksom på muligheden for rotter i dine omgivelser. 

Undersøg loft, krybekælder, udhus og garage. 

Du er pligtig til at anmelde rotter til Kolding kommune.  

   

http://www.havrehvede.dk/wp-content/uploads/2016/04/Skovning-langs-Skolestien.pdf
http://www.havrehvede.dk/wp-content/uploads/2016/04/Skolesti-oversigtsforbedring.jpg
https://www.kolding.dk/borger/skadedyr-og-vaekster/miljo-natur-klima/rotter

