Stendyssen er ifølge lokalplanen en privat fællesvej og for denne vejtype er der lovbestemte krav til renholdelse.

Lov om private fællesveje
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende LOV nr 1537 af 21/12/2010: (Privatvejsloven)

Kapitel 1
§ 1. Loven skal medvirke til at sikre, at private fællesveje er indrettet teknisk forsvarligt, at vejene er i god og forsvarlig stand i
forhold til færdslen på vejene, og at privates dispositioner i forbindelse med vejene ikke er i strid med den offentlige planlægning.
Loven skal desuden medvirke til at sikre, at almene offentlige hensyn i øvrigt tilgodeses i forbindelse med private fællesveje i byer.
Stk. 2. De offentlige hensyn varetages af kommunalbestyrelsen, der er forvaltningsmyndighed (vejmyndighed) for private
fællesveje og private fællesstier

Kapitel 12

Vintervedligeholdelse og renholdelse
§ 79. Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling med politiet bestemme, at ejerne af de ejendomme, der grænser til en privat
fællesvej, og som har vejret, skal rydde vejen for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre på vejen og renholde vejen ud for
ejendommene i overensstemmelse med reglerne i §§ 80-82.

(* Kommunen overdrager pligten til Grundejerne i Lokal plan 02-002)
Grundejernes pligter
Snerydning
§ 80. Grundejerne skal rydde færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring brandhaner og installationer
til trafikregulering skal altid holdes ryddet for sne. (* Grundejerforeningen rydder sne på vejene, via aftale med entreprenør)

Glatførebekæmpelse
§ 81. Grundejerne skal snarest muligt efter førets indtræden strø grus, sand el.lign. på færdselsarealet. (* Vi bruger IKKE salt)

Renholdelse
§ 82. Grundejerne skal
1) fjerne ukrudt
2) feje eller på anden måde renholde færdselsarealer, der er asfalteret, brolagt, flisebelagt eller i øvrigt overfladebehandlet,
3) fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen, og
4) renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb.

Grundejerforeningens noter (*
Renholdelse: Det er vigtigt at ukrudt i vejkanten fjernes nogle gange om året, planterne kan ødelægge asfaltbelægningen.
Det pynter også at feje, som hovedregel ud til midten af vejen.
Grundejerforeningen renser vejene op mod det store fællesareal på fælles arbejdsdage.

På bestyrelsens vegne; Flemming (111)

Hele lovteksten kan hentes på internet siden. (Under de viste §§ er udeladt Stk. 2 og Stk. 3)
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=135209#Afs1

