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Støjmøde i Grundejerforeningen Kollekolleparken 28/2-2017
Mødet blev afholdt i lokale 4 i Satellitten (Værløse Bibliotek). Til stede var 17 medlemmer, heraf fire fra bestyrelsen.
Nuværende status
Bestyrelsen orienterede om det hidtidige og igangværende arbejde med reducering af støj i grundejerforeningens
område og om statusmelding fra Furesø Kommune.
Status er, at der pt. ikke er afsat nogen midler til støjbekæmpelse i området, hverken vedrørende motorvejen eller
på Kollekollevej. Der har tidligere været afsat midler i kommunens budget, men disse blev anvendt andetsteds.
Bestyrelsen er i løbende dialog med kommunen mhp. at få afdækket hvilke mulige løsninger, som vil være så politisk
attraktive, at de har en god chance for at blive gennemført. Furesø er en af få kommuner, som har en
Støjbekæmpelsesplan med dertil afsatte midler. Dog er der ikke udsigt til, at midlerne vil blive anvendt i vores
område, da omkostningerne ikke står mål med effekten, politisk set. Bestyrelsen fortsætter den gode dialog med
kommunen og vil til stadighed arbejde konstruktivt for at få tilført midler til vores område. Men bestyrelsen er også
enige om, at hvis der skal komme en løsning i området, bliver foreningen nødt til selv at engagere sig i arbejdet.
Derfor fremlagde bestyrelsen nedenstående plan for en aktiv indsats for at få reduceret støjen i området.
Fremtidsperspektiv
Foreningens arbejde for at reducere støj fra omkringliggende veje og motorvejen vil være langsigtet, struktureret og
konstruktivt. Det vil være nødvendigt at tænke i alternative løsninger, både finansielt og fagteknisk. Det vil kræve, at
flere medlemmer involverer sig i arbejdet ud over de hænder, der var i vejret allerede ved mødet. Vi har især brug
for folk, som gerne vil gøre en indsats for den fælles forbedring for alle beboere.
Der oprettes to arbejdsgrupper, som har fokus på henholdsvis motorvejen og Kollekollevej. Begge grupper koordinerer
deres indsats med bestyrelsens projektansvarlige efter nærmere fastsatte aftaler.
Det vil være en styrke, men bestemt ikke et krav, hvis man har kendskab eller erfaring inden for den
kommunale/statslige sektor (sagsbehandling), fagteknisk indsigt (ingeniør eller lign.), har arbejdet med
kommunikation, eller har erfaring med fondsansøgninger og budgetstyring.
Vi opfordrer derfor alle medlemmer til at byde ind med deres kompetencer for at tilsikre, at arbejdet kan
gennemføres.
Såfremt man har en særlig faglighed, som kan være til gavn for projektet, men ikke umiddelbart kan indgå i
projektgruppen, kan man også give tilsagn om, at projektgrupperne må kontakt medlemmet med spørgsmål og for at
søge inspiration.
Hvad skal der til?
Vi har brug for, at du melder dig til dette arbejde og dermed bidrager aktivt til at få reduceret støjgenerne i vores
område. Du kan tilmelde dig via info@kollekolleparken.dk. Hvis du måtte være i tvivl om arbejdets omfang eller
andet, er du meget velkommen til at skrive til Nicklas (nicklasbjaaland@gmail.com) eller Mads Emil
(mekragh@gmail.com).
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