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Kollekolle                    Nyt 
Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken                                                     Juni 2014 

 

 

Nyheder fra Grundejerforeningen 
 

Igen i år har der været en del nyhedsmails i løbet af vinteren og foråret. Udviklingen går i retning af, at 

der  ikke omdeles så mange rundskrivelser om foreningens virke, men foreløbig holder vi dog fast i 2-3 

pr. år. 

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 221 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. 

 

 

Parkering i Kollekolleparkens område 
 
Bestyrelsen har fået en række henvendelser fra medlemmer vedr. parkering i vores områder. Der har 

været konstateret tilfælde hvor lastbiler og biler har været parkeret på fortov eller i nærheden af sving 

eller kryds hvor det kan genere udsyn, færdsel og sikkerhed for andre bilister, cyklister og fodgængere. 

Bestyrelsen vil gøre opmærksom på at der i den ene side af vejen på Gartnerkrogen, Skolekrogen og Tor-

nekrogen er afmærket parkeringsareal langs fortovet. Dette areal bør benyttes af beboere i - og gæster til - 

ejendommene på begge sider af vejen. For yderligere information om parkering i vores område henvises 

til vores hjemmeside. 

 

Endvidere er der fra 1 marts 2014 kommet nye parkeringsregler som i princip gælder hele landet. 

 

"Fra 1. marts 2014 gælder følgende grundregler i hele Danmark: 

Inden for tættere bebygget område inden for byzone skilt - må man hverken standse eller parkere helt 

eller delvist på: 

 fortov 
 cykelsti 
 gangsti 
 yderrabat 
 midterrabat 
 ”helleanlæg" 

læs mere om det på kommunens eller FDM's hjemmesider 

 

Vi opfordrer alle medlemmer til at vise hensyn til andre, og følge ovenstående retningslinjer samt regler-

ne for parkering i vores områder.  

 

Legepladsen på det store fællesareal 

Den store nye legeplads er taget i brug af mange børn efter opstillingen af de nye redskaber. Børnene kan 

lide den, og vi ser frem til at den nu kan holde i mange år. Der medfølger et vedligeholdelsesprogram, 

som vi vil følge for at forlænge levetiden. 

 

http://www.kollekolleparken.dk/
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Store træer i villahaverne og på fællesarealerne 
  
Fra tid til anden får vi henvendelser fra medlemmer, som er generet af høje træer på nabogrunde, og det 

gælder også på fællesarealerne. Fænomenet 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. Hold ven-

ligst et vågent øje med de store træer – og fæld dem i tide inden de falder ned i huset. 

  

Da bestyrelsen har modtaget klager over nogle træer på fællesarealerne, som står betænkelig tæt på huse-

ne, vil vi i den kommende tid gennemgå træernes beliggenhed og beskaffenhed og planlægge fældning af 

de træer, som er til gene for grundejere. 

 

Fællesarbejde 

På vore fællesarealer er der opstillet bænke og borde i træ, som ældes af vejret. Det gælder også de bom-

me af træ, der er opstillet ved stierne. Bestyrelsen har hidtil holdt øje med, og repareret samt malet disse 

genstande. Vi synes dog det er et arbejde, som kunne udgøre et fælles projekt for medlemmerne, hvorfor 

vi opfordrer medlemmer til at melde sig til et par arbejdsdage i august, hvor vi i fællesskab kan udføre 

arbejdet. Man kan melde sig til én eller begge dage. Bestyrelsen sørger for materialer. 

Dagene er torsdag d. 14 og torsdag d. 28 august kl. 18:30. Kontaktperson er Vibeke Forchammer, Sk 81, 

og man melder sig til hende via e-mail adressen: 

vifo@hotmail.dk  eller pr. telefon/post. 

  

Støjdæmpning på Kollekollevej 
 

Som tidligere nævnt er den udførte støjdæmpning og indsnævring til to vejbaner på Kollekollevej ikke 

en tilstrækkelig god løsning. Den har nu virket i en periode, og beboerne har kunnet erfare, at den ud-

førte støjdæmpning ikke har den ventede og ønskede effekt. Der er rettet henvendelse til de kompetente 

organer i Kommunen, med henblik på at få etableret en støjdæmpende væg, i lighed med den der er 

opført ved Birkedalshusene. Inden det evt. påbegyndes vil der blive afholdt en høring på begge sider af 

Kollekollevej, idet der synes at være en del forskel på meningen herom på de to sider af vejen. 

 

Energirenovering i gang 

Godt ti medlemmer valgte at igangsætte forskellige renoveringsprojekter i forlængelse af den fælles un-

dersøgelse og budrunde, der løb tidligere på året. Sigtet er besparelser på energiregningen, øget komfort 

og ajourføring af bygningernes standard. For nogle huse vil der blive tale om et eller to trin bedre energi-

klasse. 

Hvert enkelt medlem har valgt de projekter, der passer til egen efterspørgsel og investeringslyst, og indi-

viduelle aftaler er indgået med den valgte entreprenør. Skønsmæssigt tegner der sig projekter for mere 

end en million kroner. Projekterne bliver antagelig gennemført inden sommerferietiden. 

   

Indbrud og tyverier 

 
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. 

 

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. 
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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 

 

Der bliver ofte iagttaget hundeejere, som lufter deres hund UDEN snor i vort område, men det kan vel 

ikke være beboere i Kollekolleparken?? Grundejerforeningens bestyrelse skal derfor igen gøre opmærk-

som på, at det er påbudt at holde hunde i snor overalt i bebyggelsen. Der findes en ’hundeskov’ bag Ty-

restensarealet, 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 og på fællesarealet. Det er heller ikke tilladt at anvende Tyrestensarealet 

til hundetræning, som foregår uden snor.  

Hundeposer er jo en selvfølge for ansvarlige hundeejere, men husk lige, at de skal med hjem og IKKE 

kastes i skoven, på stier, fortove eller på fællesarealerne. 

 

Fokusområder. 

I dette indlæg vil vi gøre opmærksom på udseendet af fortovene i området.  Når man går tur er der nogle 

steder hvor fortovet trænger til ”opfriskning”. Derfor appellerer vi til at alle medlemmerne ser sig om-

kring på deres ejendom og vurderer: 

 Vokser der ukrudt omkring eller imellem stenene, gør en ekstra indsats for at fjerne det. 

 Vokser der hæk eller planter ud over skellinjen, se at få dem klippet tilbage. 

 Er fortovet meget ujævnt, så det er til gene for fodgængere, anmeld det på kommunens hjemme-

side. (http://www.furesoe.dk/Kommunen/VejeOgTrafik.aspx) 

 Har du en ældre nabo, som har det svært med nogle af disse ting, så giv dem gerne en hånd med 

arbejdet. 

Bestyrelsen siger på forhånd tak til alle, som bidrager til processen. 

 

Hittekrogen. 

 
Vi vil minde om, at der på foreningens hjemmeside findes en sektion, der hedder Hittekrogen, hvor det er 

muligt at få publiceret tekst og billeder af genstande, man ønsker at sælge eller forære væk. Send en mail 

til foreningens webmaster, via hjemmesiden. 
 
Generalforsamling 
 

Generalforsamlingen vil i år blive holdt tirsdag den 19.10.2014 kl. 19:30. Indkaldelse med dagsorden og 

regnskab udsendes senere. 

 

Friskt blod i Bestyrelsen 

Det er vigtigt at grundejerforeningen har en bestyrelse som repræsenterer medlemmerne på bedste vis og 

har den nødvendig energi og engagementet til at fokusere på det væsentlige i takt med udviklingen i sam-

fundet omkring os. Bestyrelses sammensætning bør afspejle medlemmernes demografi, samt have en 

løbende udskiftning. 

Vi vil gerne have nogle yngre kræfter ind i bestyrelsen.  Det vil hjælpe med at fokusere indsatsen så det 

tilgodeser de medlemmer, som er fremtiden for foreningen. Et ideelt forløb vil være at man sidder som 

suppleant et eller to år og så sidder to til fire år i selve bestyrelsen.  Hvis du føler at du kan bidrage til 

foreningens virke og få lidt indflydelse, så tag venligst kontakt til formanden eller en anden i bestyrelsen.  

http://www.furesoe.dk/Kommunen/VejeOgTrafik.aspx
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Bestyrelsen består af følgende medlemmer: 

 
Navn Adresse Telefon   Ansvarsområde 
 
 
Stuart Henney  Skolekrogen 30 5132 9579 Formand og primær kommunekontakt 
Henrik Riedel Gartnerkrogen 19 4448 1481 Støj og miljø 
Henrik Bak  Skolekrogen 101 3295 2620 Suppleant, (indtrådt 1.6) 
Thomas Steen  Skolekrogen 57 2923 5977 Trafik (udtrådt 1.6) 
Jan Olsen  Skolekrogen 54 2398 4448 Næstformand, sekretær og webmaster  
Gitte Nielsen Skolekrogen 117 4448 9536 Kasserer 
Vibeke Forchammer Skolekrogen 81 4448 1034 Fællesarealer, gartnerkontakt 
Suppleanter: 
Carsten Parelius  Tornekrogen 61 4448 5337 
 

 


