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Kollekolle                    Nyt 
Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken                                                     Juni 2013 

 

 

Nyheder fra Grundejerforeningen 
 

Som en del af medlemmerne vil have bemærket, har der været en del nyhedsmails i løbet af vinteren og 

foråret. Det skyldes først og fremmest, at denne måde at kommunikere på er meget mere effektiv end 

skriftlige henvendelser. Det betyder, at vi i fremtiden vil udsende færre skriftlige nyheder som denne. 

Vi kan derfor kun igen opfordre medlemmerne til at søge informationer på vores hjemmeside og at melde 

sig til at modtage Foreningens nyhedsbrev via mail. Tilmeldingen sker via www.kollekolleparken.dk . 

Der er nu 201 tilmeldte e-mail adresser (lidt færre husstande, idet flere husstande har tilmeldt flere e-mail 

adresser), så der er stadig flere der kan tilmelde sig, da vi er 245 husstande i alt. Vi er klar over, at nogle 

husstande ikke har en mailadresse. 

 

Legepladsen på det store fællesareal 

Brugerne af legepladsen ved det store fællesareal har nok bemærket at vejret og alderen har tæret meget 

på klatreanlægget.  Det er nu 10 år gammelt, hvilket åbenbart er en typisk levetid for den slags konstruk-

tioner.  Det kan ikke betale sig at reparere den, så bestyrelsen har taget konsekvensen af situationen og er 

i gang med at indhente tilbud på opførsel af et ny kombinations klatretårn med legeredskaber. Ideen er at 

det skal tiltale og være udfordrende for børn i en bred aldersgruppe og give dem nogle sjove og sikre 

rammer at udfolde sig i. 

 

Det kan betyde, at der ingen adgang er til dele af legeanlægget, mens arbejdet foregår. Vi håber på at 

kunne holde gyngerne og vipperne tilgængelige så meget som muligt. Det bliver nok spændende at se på, 

mens arbejdet foregår i slutningen af juni eller begyndelsen af juli, og vi håber på en lang, solrig sommer, 

hvor man vil kunne nyde de nye redskaber. 

 

 

Støjdæmpning på Kollekollevej 
 

Det var sidste år en fornøjelse at kunne konstatere etableringen af støjdæmpning på Kollekollevej. Den 

har nu virket i en periode, og beboerne har kunnet erfare, at den udførte støjdæmpning ikke har den 

ventede og ønskede effekt, hvorfor der er rettet fornyet henvendelse til kommunens forvaltning og 

politikere med henblik på at finde ud af, hvad der yderligere kan gøres for at give de omkringboende 

huse en tålelig tilværelse. 

 

Energirenovering i grundejerforeningen 
 

Nu ser det ud til, at vi kan komme i gang med at energirenovere vores huse. De foreløbigt tilmeldte 

grundejeres Kontaktgruppe har lavet en aftale med et rådgivende ingeniørfirma, HaCaFrø (”HCF”).  

  

Vi har aftalt med HCF, at vi deler projektet op i to faser. Den første fase vil munde ud i, at HCF præsente-

rer en projektmappe, som indeholder tegninger af et standard Johan Christensen-hus med nogle foreslåede 

energiforbedringstiltag. Desuden vil det indeholde en beskrivelse af de forskellige løsningsmodeller. Der 

vil både være en anslået energibesparelse og et prisoverslag. Prisen vil være meget foreløbig, idet HCF 

ikke på dette tidspunkt har haft projektet i udbud. Den endelige pris vil desuden afhænge af hvor mange 

husstande, som er interesserede i de forskellige forslag, idet der er stordriftsfordele.  

  

Kontaktgruppen og HCF planlægger, at projektet også præsenteres ved et samlet møde for alle interesse-

rede grundejere. Nærmere om dato følger så hurtigt som muligt. Der vil være mulighed for, at de enkelte 
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husejere får lejlighed til i ro og mag at overveje de forskellige forslag, inden man endeligt tilkendegiver, 

om man har lyst til at være med. 

  

Herefter beslutter de enkelte husejere sig – på baggrund af projektmappen og eventuelt desuden præsenta-

tionen på mødet – for, hvilke af de forskellige tiltag de er interesserede i. Første del af projektet er finan-

sieret af de 50.000 kr., som Grundejerforeningen vandt i forbindelse med lodtrækningen i Furesø Kom-

mune, og der vil således ikke skulle penge på bordet fra de enkelte husejere til fase 1. 

  

Under den næste del af projektet, fase 2, vil de enkelte tiltag blive sendt i udbud til udvalgte håndværke-

re/entreprenører. HCF vil udarbejde udbudsmaterialet, sende det i udbud og afholde licitationen inkl. 

besigtigelse sammen med de bydende. HCF vil desuden udarbejde oplæg til prisaftaler og standardaftaler 

med de valgte håndværkere/entreprenører. Denne del af projektet vil ske til en fast pris, og de grundejere, 

som vælger at gå videre med nogle af energiforbedringerne, vil sammen skulle finansiere denne del. Det 

er her, stordriftsfordelene gerne skulle vise sig, for jo flere vi er, jo billigere bliver det. 

  

Vi vil orientere yderligere snarest muligt. 

Kontaktgruppen 

   

Grundejerforeningens bestyrelse bakker op 
  

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Kollekolleparken vil gerne rose og takke Energi-kontaktgruppen for 

en god og frugtbar indsats med at tilrettelægge et forløb, som vil gøre det let for hvert af Foreningens 

medlemmer at forholde sig til de konkrete forslag om energibesparende bygningsforbedringer. 

  

Som bekendt har projektet principielt kørt i selvstændigt regi, det vil sige uden nogen økonomisk eller 

ansvarsmæssig involvering af Grundejerforeningen. Men Foreningen har været ”fødselshjælper”, har 

bakket projektet op med kommunikation og arbejdskraft og agter at fortsætte med det. Som en af Furesø 

Kommunes største (måske den største) grundejerforeninger, hvor over 200 af Foreningens 245 ejendom-

me er opført efter nogenlunde samme opskrift inden for få år, har vi set en god ide i at udnytte de mulige 

stordriftsfordele. 

  

Tak også til samarbejdspartnerne i Kommunen og de rådgivere, der har hjulpet projektet på vej. Projektet 

går nye veje, og der har derfor også skullet tænkes på nye måder. Vi vil også gerne kvittere over for 

Kommunen for tilskuddet på 50.000 kr. til projektets nødvendige afklaringsfase. 

  

Bestyrelsen ser frem til snart at se nærmere information om projektet. 

 

   

Indbrud og tyverier 

 
Der er til stadighed og i perioder mange indbrud og tyverier i vore huse. Til illustration heraf kan neden-

stående tjene. De to beretninger har været udsendt som e-mail. 

 

Bil stjålet … og fundet 
  

Et af Foreningens medlemmer fik stjålet sin bil for et stykke tid siden. Den holdt i indkørslen, tæt på 

hoveddøren. Bilen var ikke låst, og nøglen sad i tændingen, mens ejeren skulle hente noget i huset. Et 

ganske kort tidsrum, men åbenbart nok til, at en tyv stjal bilen uden at blive opdaget. Bilen blev heldigvis 

fundet igen et par uger efter i forbindelse med, at en tyv blev opdaget i et villakvarter i Glostrup. Bilen 

var uskadt, og tanken var fyldt! 

  

Så vidt, så godt. Men oplevelsen giver anledning til at minde alle Foreningens medlemmer om, at der 

desværre jævnligt er meldinger om indbrud og indbrudsforsøg i vores område. På alle tidspunkter af døg-

net – selv ved højlys dag i weekenden, hvor man ellers skulle tro, der var ekstra mange øjne i området. Vi 

må derfor opfordre til opmærksomhed og til, at man orienterer naboer om fravær, forventede håndvær-

kerbesøg og lignende. 

  

Det er fornuftig adfærd at tiltale personer, som ikke er kendte på stedet. Hellere en gang for meget end en 

gang for lidt. Ordentlige mennesker forstår, at det er udtryk for årvågenhed, ikke nysgerrighed, hvis de 

bliver tiltalt. Det er altså ikke ”upassende”, men fornuftigt. 

  

Grundejerforeningen har modtaget yderligere oplysninger i den omtalte sag. De gengives ikke her.  
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Bestyrelsen beder fortsat om at blive orienteret om indbrud eller indbrudsforsøg. Kontaktoplysninger på 

hjemmesiden www.kollekolleparken.dk. Her findes også nyttige links til steder, hvor der er viden om 

sikring, http://www.kollekolleparken.dk/links.html. 

 

Tyv anholdt efter indbrud og indbrudsforsøg 
  
Fredag før Pinse anholdt politiet en tyv på Skolekrogen. Det skete efter en opringning fra et medlem, som 

havde observeret en usædvanlig person luske rundt foran egen ejendom. Medlemmet fik tilkaldt hjælp og 

politi, som hurtigt kom til stede og via mobiltelefon blev vejledet af den tilkaldte hjælp. Diskret, men 

effektivt. Den pågældende havde parkeret sin bil på F24-tankens område. Måske en fornuftig taktik for en 

tyv, men dumt, når man bliver fanget. 
  
Grundejerforeningen har modtaget yderligere oplysninger i sagen. De gengives imidlertid ikke her. Men 

vi kan sige, at vi er tak skyldige til en vaks beboer, der var årvågen, reagerede fornuftigt og gav dermed 

gav politiet mulighed for at foretage anholdelsen. Foreningen har på alle medlemmers vegne sagt tak og 

givet en lille gave til den pågældende. 
  
Der har desværre – også i den senere tid – været flere meldinger om indbrud og indbrudsforsøg i vores 

område. På alle tidspunkter af døgnet – selv ved højlys dag i weekenden, hvor man ellers skulle tro, der 

var ekstra mange øjne i området. Vi må derfor opfordre til opmærksomhed og til, at man orienterer nabo-

er om fravær, forventede håndværkerbesøg og lignende. Som tidligere kommunikeret er det helt i orden at 

tiltale personer, som ikke er kendte på stedet. Hellere en gang for meget end en gang for lidt. Og ordentli-

ge mennesker forstår, at det er udtryk for årvågenhed, ikke nysgerrighed, hvis de bliver tiltalt – det er ikke 

”pinligt”, men fornuftigt. 

  

Hjælp til selvhjælp 
  

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at tilmelde sig både Nabohjælp og politiets SMS-service. Links til 

disse to fortrinlige ordninger findes på ovennævnte sted på hjemmesiden. 

  

Det er vel kun rimeligt, at vi alle hjælper lidt til med at bekæmpe tyverier. Og vi ved fra vores kontakt 

med politiet, at borgernes aktive medvirken er nyttig – både forebyggende og opklarende. 

   
 

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 hunde i snor overalt i bebyggelsen. Der findes en ’hunde-

skov’ bag Tyrestensarealet, hvor man må lade hunden gå uden snor, dog forudsat at man har kontrol over 

den. Man skal være opmærksom på, at hunden skal i snor igen, INDEN man går ud af skoven, så den ikke 

strejfer om i de omkringliggende haver.  

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 i villahaverne 
  
Fra tid til anden får vi henvendelser fra medlemmer, som er generet af høje træer på nabogrunde. Fæno-
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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.  

 

Nyt på hjemmesiden 
 

Der er oprettet en ny funktion på foreningens hjemmeside – ”Fra medlem til medlem” – som indeholder 

anbefalinger om håndværkere og andre leverandører, der har leveret en god ydelse til en rimelig pris. 

Hvis I har haft forbindelse til sådanne, hører vi gerne om det og anbringer en lille ’annonce’ på hjemme-

siden. Vel at mærke uden vurderinger eller ”blåstempling” fra Foreningen. 

 

Køb og salg af ejendomme 

 

Vi har udviklet endnu en ny funktion på hjemmesiden, nemlig ’Køb og salg af ejendomme’ i bebyggel-

sen, idet vi ofte modtager forespørgsler fra interesserede købere og ejendomsmæglere ang. informationer 

om foreningen. Disse er nu systematiseret og anbragt på hjemmesiden, så man selv kan søge informatio-

nerne, og vi kan henvise dertil ved henvendelser. 

 

Stibro over Kollekollevej 

 

Vi modtog i foråret et brev fra kommunen, angående den kommende renovering af stibroen mellem Brå-

dervej og Bøgemosen/Højlundsvej, som vi rundsendte pr. mail. Renoveringen er p.t. i fuld gang, idet den 

gamle bro er fjernet, og der er etableret en midlertidig bro, indtil den nye og højere bro etableres i løbet af 

sommeren (klar 9. august iflg. brevet). 

 

 

Hittekrogen. 

 
Vi vil også benytte lejligheden til at minde om, at der på foreningens hjemmeside findes en sektion, der 

hedder Hittekrogen, hvor det er muligt at få publiceret tekst og billeder af ting og sager, man ønsker at 

sælge eller forære væk. 
 
Generalforsamling 
 

Generalforsamlingen vil i år blive holdt tirsdag den 29.oktober 2013 kl. 19:30 i kursuslokalet på Syvstjer-

neskolen. Indkaldelse med dagsorden og regnskab udsendes senere. 

 

Bestyrelsen består af følgende medlemmer: 
 
Navn Adresse Telefon   Ansvarsområde 
 
 
Stuart Henney  Skolekrogen 30 5132 9579 Fællesarealer, gartnerkontakt 
Henrik Riedel Gartnerkrogen 19 4448 1481 Kommunekontakt, veje, støj, indbrud 
Lone Gamble  Skolekrogen 103 4448 2802 Energirenovering 
Thomas Steen  Skolekrogen 57 2923 5977 Projekter, blandt andet trafik 
Henning Rostung Tornekrogen 16 4448 2173 Formand 
Jan Olsen  Skolekrogen 54 2398 4448 Næstformand, sekretær, webmaster og rundskrivelser 
Gitte Nielsen Skolekrogen 117 4448 9536 Kasserer 
Suppleanter: 
Carsten Parelius  Tornekrogen 61 4448 5337 
Henrik Bak  Skolekrogen 101 3295 2620 
 

 


