
Grundejerforeningen Kollekolleparken  21.09.2020 
 

Information fra Støjgruppen 

Både mangeårige medlemmer og nytilflyttede er glade for støjvæggene ved Kollekollevejen, som blev opført af 

Kommunen sidste år efter initiativ fra og samarbejde med Støjgruppen. Væggene har en tydelig oplevet effekt, og 

med tiden håber vi, at de bliver pæne grønne mod vejen. Støjgruppen er en frivillig gruppe, uafhængig af 

Grundejerforeningen, men dennes bestyrelse har en repræsentant i gruppen. 

 

Støjen fra motorvejen – det andet fokuspunkt for Støjgruppen – er ikke blevet mindre, og den er i perioder meget 

slem. I den nuværende støjgruppe har vi arbejdet med problemstillingen i et års tid. Vi er nået et stykke ad vejen, og 

listen med ideer er lang. Men vi må konstatere, at det er et omfattende projekt at få stablet på benene. Der er flere 

interessenter, navnlig Kommunen, Naturstyrelsen og Trafikministeriet. Som vi vurderer det nu, er vi ganske enkelt for 

få, til at vi tror, vi kan lykkes. 

 

Derfor, kære medlemmer – vi har brug for jer. Især de af jer, som føler jer generet af støjen. Konkret har vi brug for 

8-10 medlemmer, som har lyst og energi til at kaste sig ind i dette frivillige, men meget meningsfulde arbejde, nemlig 

at få nedbragt støjgenerne fra Hillerødmotorvejen. Det kræver ikke særlige forudsætninger ud over lyst, engagement 

og evner til at få mindre opgaver løst i grupper eller på egen hånd. Konkret vil vi gerne have medlemmer, der kan 

møde hver anden måned gennem 1½-2 år plus lidt arbejde indimellem. I relation til støjvæggene fik vi den erfaring, 

at der opnås gode resultater gennem den energi og de synsvinkler, som en gruppe frivillige byder ind med. 

 

Hvis du er interesseret i at være med, kan du blot svare på denne mail. Det samme, hvis du gerne vil vide mere eller 

har spørgsmål. Vi håber at høre fra dig inden for en halvanden uges tid. Vi vil gøre status 1. oktober. 


