
Grundejerforeningen Solbakken 

V Flemming Aagaard 

Solbakken 17 

8450 Hammel 

Tlf. 86965125 

Baunvig-aagaard@mail.dk 

 

Favrskov Kommune 

Rådhuset 

Torvegade 7 

8450 Hammel 

Att.: Trafik & Anlæg – Bent Høgh Mahler                                                                                    Hammel d. 24 Maj 2007 

 

Først tak for dit brev af d.d. 

Den dialog om Chaussesten og vedligeholdelse af grønne områder køre nu på tredje formand heroppe, da forløbet 

egentlig startede tilbage i 1999, så det er med stor glæde at jeg læste dit svar og jeg har lagt de fantastisk gode nyheder 

op på vores hjemmeside – www.solbakken-hammel.dk, straks jeg modtog dem. 

 

Vi har i mellemtiden fået en andet og lidt specielt problem som jeg egentligt tror og håber du kan løse for os. 

 

En grundejer heroppe har henvendt sig med en klage / spørgsmål omkring de offentlige stier fra Solbakken op mod 

Selskabs stien. 

Specifikt den offentlige sti i vejlomme Solbakken 54 til 64, grundejeren har i mange år brugt denne offentlige sti for at 

komme op på selskabs stien fra Solbakken. 

Nu er stien pludselig blokeret af et nyplantet rododendron bed, plantet af grundejeren i Solbakken 54 der har grund 

stødende ud til stien. 

Grundejeren kontaktede den anden grundejer i Solbakken 54, Jette Weng, og forespurgte hvorfor den offentlige sti 

pludseligt er blevet ”blokeret”. 

Svaret var at det bestemt ikke var en offentlig sti men derimod en privat vej !. 

 

Jeg har nu studeret den originale ” Deklaration for ”Hammel Nord” SOLBAKKEN” og tilhørende områdekort – tinglyst 

d 28/05-1976  

Ud af det materiale fremgår det at stien er klassificeret som o-o ifølge områdekortet og i §3.1 fremgår det så at det 

dermed er en :  Bolig stier o-o i en bredde af 5 m.   

 

Originalt kort og deklaration findes på vores hjemmeside www.solbakken-hammel.dk. 

 

Min fortolkning af ovenstående kort og deklaration er, at det må være en offentlig bolig sti på lige fod med de andre 

bolig stier i området, benævnt o-o. 

 

Er du enig skal jeg hermed anmode dig om at tage kontakt til grundejer Jette Weng Solbakken 54 og anmode hende om 

at få sti forbindelsen genåbnet, da det ligge udenfor mit mandat at agere i det offentliges interesse. 

 

 

Vi ser frem til et fremtidig godt samarbejde og venter at høre fra dig i nær fremtid. 

 

Med Venlig Hilsen 

 

Flemming Aagaard 

Formand 

 


