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Kollekolle                    Nyt 
Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken                                                     August 2012 

 

 

Nyheder fra Grundejerforeningen 
 

Som en del af medlemmerne vil have bemærket, har der været en del nyhedsmails i løbet af sommeren. 

Det skyldes først og fremmest, at der har været en del aktivitet i vort område, men også at denne måde at 

kommunikere på er meget mere effektiv end skriftlige henvendelser. 

Vi kan derfor kun igen opfordre medlemmerne til at melde sig til at modtage Foreningens nyhedsbrev via 

mail. Tilmeldingen sker via vor hjemmeside www.kollekolleparken.dk . Der er nu 164 tilmeldte husstan-

de, så der er mange flere der kan tilmelde sig, da vi er 245 husstande i alt. Vi er klar over, at nogle hus-

stande ikke har en mailadresse. 

 

Støjdæmpning på Kollekollevej 
 

Det er os en fornøjelse at kunne rapportere et positivt resultat med hensyn til Kollekollevejens færdig-

gørelse. 

Kommunalbestyrelsen har besluttet projektet og bevilget pengene til at foretage den projekterede ind-

snævring af vejen til de to kørebaner, tættest på midterrabatten.  

Et ønske om at etablere fortov på den sydlige side af Kollekollevej har været forelagt kommunen, men 

kan sandsynligvis ikke realiseres. Det er dog ikke helt udelukket. 

Der har i denne sag været ydet en fantastisk indsats fra to af Foreningens medlemmer, nemlig Niels 

Lønow og Peder Sundgaard, som sammen med Henrik Riedel fra Bestyrelsen har udført et gedigent 

stykke lobby arbejde, som nu er på vej til at blive udmøntet, formentlig i september, når Fjernvarme-

projektet er fuldført, og vejene skal renoveres. 

Vi takker medlemmerne for en ihærdig indsats og vel udført arbejde. 

Efter beslutningen om at udføre arbejdet med støjdæmpningen opstod et andet problem med vejen, idet 

det, efter udgravningen var fuldført og vejen genåbnet, kunne konstateres, at der var en betydelig støj-

gene og rystelser i husene ud for de udlagte metalplader, som dækker observationshuller i vejen. En 

hurtig henvendelse fra nogle af de mest berørte medlemmer fik kommunen til at bede entreprenøren om 

at foretage en midlertidig indsnævring, så bilerne ikke kører over metalpladerne. Dette skete rimeligt 

hurtigt og har haft den ønskede effekt.    

 

Fælles energirenovering i grundejerforeninger 
 

Furesø Kommunes arbejde med energirenovering af villaer har nu resulteret i et konkret projekt, som vi 

håber at få tilstrækkelig mange af grundejerforeningens medlemmer til at deltage i. Antallet af deltagere 

er nemlig afgørende for, om projektet bliver realiseret i vores grundejerforening.  

Kommunen har udsendt en beskrivelse af projektet til bestyrelsen, og har samtidig lagt beskrivelsen på 

deres hjemmeside. Den kan hentes på følgende adresse: www.furesoe.dk/energieniboligen. Beskrivelse af 

projektet ligger også som brochure på Rådhuset og på kommunens biblioteker, hvor den frit kan afhentes. 

Energistyrelsen (tidligere Go´ Energi) har finansieret hovedparten af projektets udviklingsomkostninger 

og vil løbende følge projektet.  

Kommunen har inviteret grundejerforeningerne i Furesø kommune til et orienteringsmøde om projektet 

den 4. september 2012 kl. 19-21 i Galaksen, Bymidten 48, Værløse. Interesserede grundejere skal 

tilmelde sig mødet direkte til kommunen på bme@furesoe.dk senest den 2. september 2012. Dagsorden til 

mødet kan hentes på Furesø Kommunes hjemmeside fra midten af august. Ud over en orientering vil alle 

på mødet få lejlighed til at stille opklarende spørgsmål, og først på et senere tidspunkt (omkring 1. okto-

ber 2012) vil den enkelte grundejer skulle tilkendegive sin interesse i projektet til grundejerforeningens 

bestyrelse. Dette skal ske på grundejerforeningens hjemmeside, via linket  ’Nyheder pr. mail – Tilmel-
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ding’På mødet deltager også en repræsentant fra Energistyrelsen samt det rådgivende ingeniørfirma Alec-

tia.  

Bestyrelsen vil derfor opfordre alle til at møde op den 4. september og høre nærmere om, hvorledes vi 

med ”stordriftsfordele” kan energirenovere vores boliger.  

 

Solceller 
 

Flere huse i bebyggelsen har nu fået installeret solceller, som producerer strøm til eget forbrug og til at 

sende retur til el-nettet, når der er overskudsproduktion. Erfaringerne er dags dato, at produktionen står 

mål med det forventede (det er dejligt at se måleren løbe baglæns). Det er specielt fordelagtigt, hvis man 

har el-varme, men også andre opvarmningsformer kan med fordel installere det. 

 

Skovhjørnet 
 

Den nye bebyggelse ’Skovhjørnet’ på Skovlinien overfor Skolekrogens nordvestlige del  får postadressen 

’Skovhuskrogen’, da der allerede er en adresse, der hedder Skovhjørnet.  

Bebyggelsen og opførelsen har givet anledning til protester fra nogle af beboerne på Skolekrogen lige 

over for en del af Skovhjørnet. Protesterne har ikke mødt megen forståelse hos kommunen.  

Der har også været en del henvendelser fra beboerne i forbindelse med de omfattende gravearbejder fra 

Skovhjørnet til Skolekrogens vand- og kloaksystem, ligesom forbindelsen fra Skovhjørnet til en trans-

formator i Kollekolleparkens område medførte en hel del spørgsmål.  

Kommunen har i dette projekt ikke været særlig informative, og en del henvendelser kunne formentlig 

have været undgået, hvis vi var blevet informeret før og ikke efter, at de pågældende arbejder blev iværk-

sat (i det omfang vi overhovedet er blevet informeret). 

Stien fra Skovlinien til Skolekrogen er blevet gravet grundigt op og ikke særlig betids udbedret, men her 

skylder vi Ove Bjerregård en tak for en ihærdig indsats med at få lagt en ny belægning på stien. 

Vi følger stadig arbejdet på dette område, idet ikke alle dele af retableringen er lige pænt udført. 

 

Kloakarbejde på Skolekrogen og Tornekrogen 

 

Efter Skovhjørnet blev forbundet til vand- og kloaksystemet på Skolekrogen, har entreprenøren/kommu-

nen trykprøvet kloakken og fundet, at der var et problem med kloakken ved krydset Skolekrogen/Torne-

krogen. Det medførte omfattende gravearbejder, idet man var nødt til at lægge kloakken længere ned i 

jorden, da faldet på ledningen ikke var i orden. Disse gravearbejder medførte en del gener for de om-

kringboende, som klagede over rystelser i husene. 

Arbejdet blev vanskeliggjort og forsinket af meget kraftigt regnskyl i perioden. Men det er nu færdigt, og 

vejen og parkeringsbanen, som blev voldsomt deformeret, er blevet udbedret.  

 

Parkering 

 

På trods af, at der af gode grunde er blevet opstillet stopforbudsskilte på det første stykke af Skolekrogen 

fra Skovlinien, ind mod arealet ved Skoleegen, ser det ikke ud til, at alle har bemærket det eller agter at 

efterkomme forbuddet. Hvis ikke der konstateres en forbedring af dette, vil der blive foretaget anmeldel-

ser af de pågældende bilister.  

 

Løse hunde og hundeefterladenskaber 

 

Det ses til stadighed at man lufter hund uden snor i bebyggelsen. Grundejerforeningen skal derfor igen 

gøre opmærksom på, at det er påbudt at holde sin hund i snor overalt i bebyggelsen. Der findes en ’hun-

deskov’ bag Tyrestensarealet, hvor man må lade hunden gå uden snor, dog forudsat at man har fuld kon-

trol over hunden. Man skal være opmærksom på, at hunden skal i snor igen, INDEN man går ud af sko-

ven, så hunden ikke strejfer om i de omkringliggende haver.  
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Hundeposer er jo en selvfølge for ansvarlige hundeejere, men husk lige, at de skal med hjem. 

 

Beskæring og klipning 

 

Haverne står nu i fuldt flor og alt vokser. Man kan se det overalt i grundejerforeningen, hvor hække og 

buske vokser langt ud over skellet for den enkelte grund. Det er enhver grundejers pligt at holde bevoks-

ningen inden for skellet og at sørge for, at man kan gå uhindret på fortovene og ikke tvinges ud på vejba-

nen. 

Klip nu den bevoksning! Vi er meget glade for det grønne og naturlige look i vort område, men der er en 

grænse. Bestyrelsen agter ikke at agere havepoliti, men opfordrer alle medlemmerne til at tænke på de 

andre beboere og få det ordnet. 

 

Store træer kan give problemer 
  
Fra tid til anden får vi henvendelser fra medlemmer, som er generet af høje træer på nabogrunde. Fæno-

menet er opstået ved, at nogle af de små træer, som blev plantet, da bebyggelsen blev anlagt for omkring 

fyrre år siden, med årene er blevet meget store og brede. Store træer er smukke – men mest på afstand, for 

de kan indebære væsentlige gener, hvis man er tættere på dem: Skygge for solen, mørke, løvfald, kraftige 

rødder til gene for bygninger, anlæg og andre vækster, fare for at vælte o.s.v. I de senere år er der derfor 

fældet ganske mange sådanne store træer i vores område – flest på de enkelte grunde, men også mange på 

Foreningens omfattende fællesarealer. 

  

Umiddelbart er det synd, for træer byder på mange fordele – både æstetiske og praktiske – men der er 

altså også nogle gange betydelige ulemper. For beboerne på den enkelte matrikel eller for omkringboen-

de. Sagen er jo ganske enkelt den, at store skovtræer ikke er velegnede til parcelhushaver på få hundrede 

kvadratmeter. 

  

Oftest tages problemerne op i fredsommelighed mellem naboerne, og man finder en løsning – nogle gan-

ge ved fælles indsats og/eller ved at deles om omkostningerne ved en fældning eller kraftig beskæring. 

Enkelte gange kan man ikke rigtig få en ordning på tingene, som alle kan leve med. Og i sådanne tilfælde 

hænder det, at medlemmer henvender sig til os i bestyrelsen. 

  

Grundejerforeningen har imidlertid ingen lovgivnings- eller vedtægtsmæssige muligheder for at gå ind i 

sådanne sager. Vi har kort sagt ingen formel autoritet på området. Men vi kan appellere til medlemmerne 

om at tage hensyn til hinanden – også på dette område. 

 
 

Generalforsamling 
 

Generalforsamlingen vil i år blive afholdt onsdag den 24.oktober 2012 kl. 19:30 i kursuslokalet på Syv-

stjerneskolen. Indkaldelse med dagsorden og regnskab udsendes senere. 

 

Bestyrelsen består af: 
 
Navn Adresse Telefon   Ansvarsområde 
 
Henning Rostung Tornekrogen 16 4448 2173 Formand 
Jan Olsen  Skolekrogen 54 2398 4448 Næstformand, Sekretær, Webmaster, Rundskrivelser 
Gitte Nielsen Skolekrogen 117 4448 9536 Kasserer 
Stuart Henney  Skolekrogen 30 5132 9579 Fællesarealer, gartnerkontakt og legepladser 
Henrik Riedel Gartnerkrogen 19 4448 1481 Kommunekontakt, veje, trafik og støj 
Lone Gamble  Skolekrogen 103 4448 2802 Suppleant, energirenovering m.v. 
Karl Johan Simonsen  Lille Værløsevej 96 4448 2657 Suppleant 

 


