Nyt fra Stilauget – vedligeholdelse af stier i Mårslet og omegn.
Jeg har talt med Charlotte Buhl, Teknik og Miljø. Hun har ansvaret for grønne områder og stier i vores
område. Grundet skift af entreprenør har det haltet lidt med græsslåning m.v. langs nogle af vores stier.
Det drejer sig om følgende:
•

•
•

Stien fra Smørhullet (udgår fra Hovstien) igennem Hørret enge mod Hørret Skov. Denne strækning
er med på Kommunens oversigtskort, der står ved Hovstien og giver rigtig mange nyttige
informationer. På denne strækning skal der klippes græs 3 gange årligt. Indtil nu er der kun klippet
én gang, men det rettes der op på.
Fra cykel- og gangstien fra Langballe by langs Langballevej op mod Hovstien gælder samme forhold.
Denne sti har jeg nu set er klippet anden gang i år.
Den såkaldte ”borgmestersti” (nord for Giber Å fra stedet med de 2 træbroer og der hvor stien fra
Langballevænget rammer Giber Å) har et skønt forløb langs åen og græsset er velplejet langs stien.
Men visse steder (nedstrøms åen) mod Hovstien eksisterer en kraftig træ- og buskbevoksning
specielt på den nordlige side af åen. Om nogle få år vil stien være dækket af disse sideskud, så det
har jeg også bedt Charlotte tage sig af.

Der er også andre stier omkring Giber Å. Jeg tænker på stien (den oprindelige trampesti) syd for Giber Å.
Denne sti starter også ved de 2 træbroer og går op mod ridehallerne. Og stien fra de 2 broer, der går vest
på og nord om Giber Å frem mod Elle Sø. Vedligeholdelsen af disse stier har Stilauget – indtil videre – lovet
at tage sig af. Det gør vi på bedste vis.
Og så er der stien fra Langballevænget til Giber Å. Denne sti er også en del af den oprindelige trampesti.
Den holder Stilauget også. Men det er gennem tiden blevet en voldsom opgave. Græsset langs siderne har
for gode vækstbetingelser. Så jeg vil bede Teknik og Miljø om at overtage vedligeholdelsen med den
begrundelse, at dette stiforløb er en naturlig adgang til hele området ved Vilhelmsborg og Giber Å.
Teknik og Miljø har naturligvis et driftsbudget, så vi får ikke altid vore ønsker igennem. Men vi har en god
dialog med dem.
Hvis du som læser har bemærkninger eller gode ideer til Stilauget, så er du velkommen til at kontakte mig
på jorgen.brandt@hotmail.com eller mobil 2979 0264
På vegne Mårslet Stilaug
Jørgen Brandt Andersen

