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Kollekolle                    Nyt 
Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken                                                     Maj 2012 

 

 
Støjdæmpning på Kollekollevej 
 

Efter fornyet henvendelse har vi fået tilsagn fra kommunen om at der, efter nedgravningen af fjernvarme-

ledningen, vil blive foretaget den længe ventede indsnævring af Kollekollevej gennem vores bebyggelse. 

I hvert fald vil der kun blive tale om en midlertidig vejbelægning efter nedgravningen af fjernvarmeled-

ningen, indtil indsnævringen kan foretages.  Seneste nyt er, at der er penge til det i 2013, men MÅSKE 

kan der skaffes penge til det allerede i 2012.  

Grundejerforeningen vil tage kontakt til de ansvarlige i kommunen for at etablere et møde, så situationen 

kan blive belyst og et endeligt tilsagn måske kan opnås.  

Der er indført ensrettet trafik på Kollekollevej på strækningen mellem Stiager og Skovlinien, mens der 

graves (formentlig indtil 1. juni). 

Læs mere om trafikreguleringen på kommunens hjemmeside (link findes på www.kollekolleparken.dk).  

 

Fælles energirenovering i grundejerforeninger 
  
Furesø kommune har fremsendt følgende om projekt energirenovering, som vi agter at deltage i: 

  

På basis af de gode erfaringer med "for enden af vejen"-rådgivningen sidste år er Furesø Kommune gået 

videre med at udvikle projektet, og har bl.a. spurgt udvalgte entreprenører om et tilbud for at udvikle et 

koncept for, hvordan flere grundejere kan gå sammen om energirenovering. Kommunen er ved at plan-

lægge et informationsmøde for de tre grundejerforeninger, som deltog i "for enden af vejen" projektet, 

herunder Kollekolleparken.  På mødet deltager også entreprenørerne, som her kan få information fra 

grundejerforeningerne om behovet for energirenoveringen. Vores grundejerforening er interessant, idet 

husene jo er forholdsvis ens.  

 
 Informationsmødet vil formentlig finde sted i løbet af maj måned, og Kollekolleparken forventer at stille 

forslag om udarbejdelse af 3 områder til generelle forbedringer af Johan Christensen husene. Det drejer 

sig om 1) efter isolering af loft, 2) udskiftning af vinduer (glas og/eller vinduespartier) og 3) solceller. 

Yderligere information vil kunne gives efter mødet. Kontaktpersonen til kommunen omkring dette projekt 

er Lone Gamble. 

 

Håndtering af regnvand 
  
Et medlem af bestyrelsen har nærmere studeret dokumentet " Håndtering af regnvand" fra Furesø Kom-

mune og har været til infomødet "Regnvand og Klimatilpasning".  Hermed en opsummering. 

  

Mødet var udmærket, velbesøgt af ca. 100 personer, og alt materiale, præsentationer og henvisninger kan 

ses på kommunens hjemmeside, idet der findes et link hertil på www.kollekolleparken.dk. 

  

Baggrunden for Kommunens tiltag på området er en tiltagende hyppighed af skybrud og oversvømmelser 

som giver vand i kældre, overbelastet kloaknet og andre skader som påvirker borgerne, kommunen, for-

sikringsselskaber mm. Meget af Kommunens fokus er på kloakering, som i dag styres af Furesø Spilde-

vand A/S. En del af kommunen har fælles kloak for spildevand (afløb fra køkken og toilet) og regnvand. 

Når der forekommer skybrud, kan spildevand oversvømme kældre og miljøet. I grundejerforeningen har 

vi separat spildevands- og regnvands kloakker. 
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Håndtering af regnvand på egen grund kan ske ved flere teknikker, f.eks. 

  

·         Faskine 

·         grønt tag 

·         havedam 

·         regnbed 

·         beplantning 

·         vandgennemtrængelige belægninger 

  

Haveselskabet havde en udmærket præsentation som fremhæver idéerne, og link hertil findes ligeledes på 

www.kollekolleparken.dk, 

 

Gode råd fra kommunen om afløb og kloak  
 
Kommunen har formuleret en række generelle anbefalinger om afløb og kloak:   

Hæld aldrig fedt i køkkenvasken. Hæld det i stedet i affaldsposen. Fedt stopper kloakken.  

Brug ikke kemikalier til at rense afløb og faldstamme. Hæld i stedet jævnligt kogende vand i afløbet. Det 

kan forebygge dårlig lugt og fedt- og sæbepropper i køkkenfaldstammen.  

Hæld aldrig maling, terpentin, medicinrester eller andre miljøfarlige stoffer i kloakken. Det er ikke til-

ladt, fordi det skader miljøet.  

Skyl aldrig bleer, hygiejnebind, vatpinde, kattegrus m.v. ud i... 

 

Læs mere på kommunens hjemmeside, hvortil vi har lagt et link på vores hjemmeside.  

 

Parkering 
 

Det er til stadighed et problem for en del beboere i området, at bilister ikke kan finde ud af at de udlagte 

parkeringsarealer er beregnet til netop parkering. Vi har søgt kommunen om, at der bliver malet P’er på 

arealerne, ligesom det er blevet gjort på Gartnerkrogen, og vi kan nu meddele, at det er blevet bevilget. 

Det vil blive udført snarest belejligt. 

 

Vi opfordrer derfor alle til at påpege over for gæster, firmaer og andre besøgende, at de skal benytte de 

dertil beregnede arealer til parkering der hvor det er muligt, og i hvert fald ikke fortovet.  

 

Der er tillige blevet opstillet stopforbudsskilte på det første stykke af Skolekrogen fra Skovlinien, ind 

mod arealet ved Skoleegen. Mange af forældrene til børnene i børnehaven har haft en uvane med at par-

kere i denne side på fortovet, ligesom besøgende til børnehaven på Skovlinien. Dette burde der nu være 

sat en stopper for. 

 

Løse hunde og hundeefterladenskaber 

 

På given foranledning – herunder to rapporterede alvorlige angreb på andre hunde – skal grundejerfore-

ningen endnu en gang gøre opmærksom på, at det er påbudt at holde sin hund i snor overalt i bebyggel-

sen. Der findes en ’hundeskov’ bag Tyrestensarealet, hvor man må lade hunden gå uden snor, dog forud-

sat at man har fuld kontrol over hunden. Det skal også understreges, at arealet ved Tyrestenen IKKE er en 

del af ’hundeskoven’, så hunde SKAL føres i snor på dette areal. 

 

I forbindelse med luftning af hunden bør man tillige være opmærksom på at hundens efterladenskaber 

skal opsamles i en hundepose, og at der ikke er megen mening i at opsamle efterladenskaberne i en pose 

for så at kaste posen på stien eller fællesarealerne. 
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Indbrud og sikring 
 

Der er til stadighed indbrud i husene i vort område, og en del beboere har fået foretaget sikring gennem 

f.eks. G4S. Det er åbenbart ikke nok til at holde de langfingrede og hærværksmænd borte fra området, så 

bestyrelsen benytter igen lejligheden til at opfordre så mange af beboerne til at melde sig til den SMS 

tjeneste, som politiet har etableret, så evt. indbrudstyve kan opdages hurtigt og blive pågrebet. 

 

Et link til politiets SMS tjeneste findes på www.kollekolleparken.dk 

 

Hastighed på vejene 
 

Der har været foretaget en hastighedsmåling på det sydlige stykke af Skolekrogen op til Tornekrogen, 

foranlediget af beboere, der har observeret problemer med, at der køres alt for stærkt på denne strækning. 

Det er ikke første gang, det er konstateret, men bestyrelsen vil igen opfordre alle beboere til at være op-

mærksom på, at man ikke kører for hurtigt samt at man gør gæster og andre opmærksomme på, at det er 

et område med mange børn, som kræver at man kører langsomt. 

 

Det er jo sikkert ikke beboere der kører for hurtigt (vel?), så det må være gæster, håndværkere, bude og 

lign., som skal gøres opmærksom på, at de skal køre langsommere. 

 

Tilmeld din e-mail 
 

Bestyrelsen opfordrer stadig alle medlemmer til – i egen interesse – at registrere deres e-mail-adresser via 

grundejerforeningens hjemmeside (www.kollekolleparken.dk).  Dermed får man hurtigere tilsendt en e-

mail, når der er nyheder fra grundejerforeningen, ligesom man får at vide, hvis der er nyheder på hjem-

mesiden. Ved registreringen bedes man huske også at opgive postadressen. 

 

I forbindelse med denne udsendelse vil der blive uddelt en speciel skrivelse til de medlemmer, som endnu 

ikke har registreret en e-mail adresse, for på den måde at tydeliggøre vigtigheden af at få det gjort, så vi 

alle kan blive orienteret så hurtigt og effektivt som muligt. 

 

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 
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