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 Kollekolle   Nyt 
 Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken       -           April 2008 

 

Loppemarked søndag den 8. juni 2008 
Bestyrelsen inviterer hermed grundejerforeningens medlemmer til, at deltage i 

foreningens første loppemarked søndag den 8. juni 2008 mellem kl. 11 og 15 på 

den store legeplads midt i bebyggelsen mellem Skolekrogen og Tornekrogen.  

 

Læs mere om loppemarkedet og bestil en stand direkte på hjemmesiden 

www.kollekolleparken.dk.  

 

Det er tænkt som en aktivitet for alle vore medlemmer. Se det som en mulighed for, 

at få tømt ud i de gamle gemmer og loftsrum og som en mulighed for hyggeligt 

samvær med naboer og bekendte i området. 

 

Det kan endda være, at du kommer hjem enten med penge på lommen eller lige 

netop den ting, du længe har eftersøgt. 

 

Vi håber at rigtig mange grundejere gerne vil sælge nogle af deres gamle sager – og 

at alle andre kommer og kigger på de spændende stande. 

 

Få nyheder direkte på mail 
Vores hjemmeside har nu kørt i et par måneder og vi har sendt flere ”nyhedsmails” 

ud til de grundejere, som har tilmeldt sig denne service. Der har også været lidt trafik 

på vores blog, men den må meget gerne bruges noget mere. Jo flere der skriver på 

bloggen – desto mere spændende vil den blive for os alle.  

 

Brug hjemmesiden og bloggen – og tilmelding dig vores nyhedsmail allerede i dag. 

Gå ind på www.kollekolleparken.dk og send en mail til Peder Sundgaard. 

 

Lamper & Levende hegn 
Det er dejligt at se, hvordan alting nu bliver grønt og frodigt efter en trist vinter, der 

ikke rigtig kunne finde ud af, om det nu også var vinter eller efterår. Sne har vi ikke 

set meget til i denne vinter. De levende hegn står efterhånden flot de fleste steder.  

 

Husk at beskære træer, hække og buske ud mod veje, stier og fortove, så der er 

uhindret passage for såvel gående som anden trafik. Husk også at beskære træer og 

store buske omkring vore gadelamper. Ved nattetide kan det være vanskeligt at finde 

vej, hvis lyset fra lampen bliver væk imellem løv og grene. 

 

Så vil vi igen gerne slå et slag for de levende hegn. Husk at alle hegn ud mod 
offentlig vej og sti skal være levende. 
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Ferietid & indbrud 
Nu kommer ferietiden snart, og der foretages typisk indbrud i de ferietomme huse. 

Husk at sikre din bolig inden du tager på ferie. Snak med naboerne om at holde 

ekstra øje med fremmede i området, tøm hinandens postkasser m.v. 

 

Vi er fortsat meget interesserede i at høre om indbrud i området. Såfremt du er eller 

bliver blandt de uheldige med “uanmeldte besøg”, hører bestyrelsen meget gerne om 

det. Ring til en af os i bestyrelsen. Du er også velkommen til at sende os et par ord 

om det – pr. brev eller pr. mail.  

 

De kære hunde 
Det er efterhånden længe siden, at bestyrelsen har omtalt vore firebenede venner – 

de kære hunde. Nu går vi sommertiden i møde og bestyrelsen vil opfordre alle 

hundeejere til, at huske den obligatoriske hunde-pose under luftning af hunden. 

 

3G antennemast 
Det er sikkert bekendt for de fleste af vore medlemmer, at der er planer om at 

placere en 3G antennemast i nærheden af vores område. Bestyrelsen har i december 

måned modtaget en naboorientering fra Furesø Kommune angående tilladelse til 

opstilling af en 30 meter høj antennemast i nærheden af det sydvestlige hjørne af 

kunst-fodboldbanen med de høje lysmaster.  

 

Bestyrelsen vurderede på daværende tidspunkt sagen og valgte, ikke at gøre 

indsigelse over placeringen. Du kan læse mere om bestyrelsens overvejelser på 

hjemmesiden – se under Arkiv. 

 

Opstillingen har været omtalt i lokalpressen og har vakt en del bekymring. Mange 

beboere omkring den tiltænkte placering har skrevet under på en protestskrivelse, og 

bestyrelsen er bekendt med, at der fortsat indsamles underskrifter mod placering af 

den her omtalte antennemast.  

 

Kommunen har bl.a. på baggrund af de voldsomme protester iværksat en 

konsulentundersøgelse af de eventuelle skadepåvirkninger ved strålingen fra 

antennemaster. Indtil videre sker der ikke noget i sagen. 

 

Køb og salg  
Skriv til Peder Sundgaard, Tornekrogen 39 eller send en mail på 

webmaster@kollekolleparken.dk og få bragt din annonce i næste rundskrivelse eller 

direkte på hjemmesiden. Der er følgende deadlines til den trykte rundskrivelse:   

 

• Oktober rundskrivelsen:  1. september 2008 

• Januar rundskrivelsen:  1. december 2008  

 

Du er velkommen til løbende at melde annoncer ind på mail. Så bliver de udgivet 

med det samme. Som det fremgår af omstående er der plads til mange indlæg ;-) 
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Hitte  Krogen 
 

Hittekrogen her på siderne er tom p.t. – men kig på hjemmesiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer en god sommer. 

Bestyrelsen består af: 
Navn   Adresse Telefon   Ansvarsområde 
Karl Johan Simonsen  Lille Værløsevej 96 4448 2657  Formand 
Peder Sundgaard  Tornekrogen 39 4448 1791  Næstformand, Rundskrivelser og Webmaster 
Bjørn Nielsen  Gartnerkrogen 43 4447 0927  Sekretær, Forsikringsspørgsmål 
Martin Bruun  Skolekrogen 13 3929 0030  Kasserer, Gartner & Fællesarealer 
Marianne Ploug  Tornekrogen 75 3886 1712  Legepladser 
Alan Willumsen  Skolekrogen 69 4448 4637  Kommunekontakt, veje, trafik og støj 
Per Vogelsang  Tornekrogen 31 3969 6447  Kommunekontakt, veje, trafik og støj 

 

               


