
Forslag om ændring af vintervedligeholdelse 

Vi får vores sommer- og vintervedligeholdelse udført af BG Anlægsteknik, som er et lokalt 
firma her i Trige. Efter bestyrelsens oplevelse gør de det rigtig fint. Vores stikveje er ryddede 
for sne og bliver saltet ved frost. Opgaven udføres på niveau med den offentlig busvej, der 
går ned gennem Bærmosehøjen. 

Problemet er blot, at det er blevet meget dyrt for vores grundejerforening, især i denne vinter 
hvor der har været adskillige dage med rim og sne. Faktisk er det blevet så dyrt for os, at der 
er behov for en stigning i indbetalingerne fra husejerne.  

Som bestyrelse foreslår vi, at vi sætter ambitionsniveauet ned. Der er 2 muligheder:  
1. Nuværende serviceniveau, hvor BG Anlægsteknik vurderer behovet for saltning og 

snerydning eller 
2. Snerydning og efterfølgende saltning, når vi som bestyrelse kontakter BG 

Anlægsteknik.  

Vi foreslår som bestyrelse mulighed nr. 2, hvor vi som bestyrelse kontakter BG 
Anlægsteknik, når sneen er ca. 5 cm.  

Det får den konsekvens, at vi en morgen kan opleve isglatte veje og sort is. Her er der 
mulighed for at færdes langs stikvejen på græsset, men vi kan opleve det for sent og slå os. 
Spørgsmålet er blot, om vi er villige til at betale den ekstra regning for måske at have Triges 
bedst ryddede parcelhuskvarter.  

Jeg har en lang indkørsel til vores bolig. På trods af dette har jeg denne vinter endnu ikke 
saltet eller ryddet for sne. Jeg tænker, mange har det på samme måde. Så når vi ikke selv 
gør det, hvorfor skal så vores forholdsvise korte stikveje, som i forvejen passeres i lav fart 
have fuldstændigt perfekte underlag?  

Jeg har talt med en tidligere formand i en af Danmarks største grundejerforeninger, som er 
beliggende i Aarhus Kommune. De har valgt alene at rydde for sne, når snedybden er på 
minimum 5 cm.  

Normalt ville vi ikke sætte noget sådan til afstemning, men da der her er tale om en 
væsentlig ændring, tager vi det op her på generalforsamlingen.  

På bestyrelsens vegne 

Hasse Hagsteen 
Bærmosehøjen 60  

 


