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Som det fremgår af foreningens skrivelse af 9. november 2015, besluttede Klyngehusenes
Grundejerforening på den ordinære generalforsamling d. 26. oktober 2015 at give bestyrelsen
mandat til at indgå aftale om overtagelse af Klyngehusenes grønne fællesarealer, men ikke veje, fortove, vejtræer og belysning, og at anmode Sorø Kommune om følgende:
Odinsvej – træerne beskæres og udtyndes. Fliserne i fortovet pilles op, og der lægges slotsgrus.
Thorsvej – træerne beskæres. Fliserne i fortovet pilles op, og der lægges slotsgrus.
Genplantning i huller, hvor der visuelt mangler træer i rækken.
Bestyrelsen har efterfølgende drøftet behovet for vedligeholdelse af vejtræer og fortove, og har
d. 27. november mailet til det flertal af beboerne, vi har mailadresser på, for at indhente forslag
og ønsker i forhold til ovenstående. Der har i et enkelt tilfælde været ønsker om fældning af
vejtræer i forhold til lysindfald på egen matrikel. Ellers er der tale om bestyrelsens forsøg på at
lave en helhedsplan, som ønskes drøftet med kommunen, inden endelig inddragelse af alle
grundejere.
Forslaget fremgår af vedlagte kort, hvor de træer, der ønskes fældet er markeret med en pil, og
ønskede genbeplantninger med en cirkel. Der er f.eks. tale om fældning af træ nr. 4, 6, 8 og 10 i
venstre side af Odinsvej – set fra stikvejen Odinsvej1-17. Der er ingen ønsker om genplantning
i stikvejene, hvor der blev fældet i forbindelse med udskiftning af fjernvarmerør.
Udgangspunktet for ønsket om fældning af træer har været at sætte træerne på 12 meter afstand
op ad Odinsvej og op ad Thorsvej på det lige stræk. Træerne har ikke været vedligeholdt gennem en årrække, og er derfor blevet store.
Den sydlige række træer på Odinsvej og træerne i svinget i den nordlige ende af Thorsvej foreslås uændret, dels fordi rækken af træer er relativt komplet (bortset fra at der mangler et enkelt
træ i svinget på Thorsvej), og dels fordi træerne er relativt langt fra huse og har begrænset
skygge effekt på naboer.
Udover de foreslåede plantninger og fældninger, foreslås en kraftig beskæring af kronerne på
de blivende træer. Lindetræer skyder jo meget villigt igen.
M.h.t. fortovene ønskes som anført ovenfor, at fliserne pilles op, og erstattes af slotsgrus eller
tilsvarende materiale, der gør det muligt fremover at benytte fortovene uden risiko for faldulykker og samtidig får området til at fremtræde vedligeholdt.

På bestyrelsens vegne

Jette Glavind
Kasserer
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Der er efterfølgende pr. mail til kommunen d. 11. februar tilføjet følgende:
1. Genplantning ud for Thorsvej 33 – dvs. rækken af træer på Thorsvej fortsættes i svinget. Jeg
vedhæfter et gammelt kort, hvor de oprindelige træer formentlig fremgår.
2. Fældning af et enligt vejtræ i klyngen Odinsvej 35-45 – det sidste træ i en klynge. Det står ud
for Odinsvej 35 og 37. Der er ingen ønsker om genplantning langs stikvejene i klyngerne.

