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Kollekollevej. 

Det ser nu ud til at arbejdet med nedgravningen af fjernvarmeledningerne er nær sin afslutning 

igennem grundejerforeningens område. Det betyder at der kan foretages en ændring af 

Kollekolle vejens udformning, idet vi forventer at den tidligere planlagte vejindsnævring til 2 

kørebaner bliver udført så snart som muligt. 

Fra kommunen har vi fået oplysninger om at der er overført ’ubrugte’ midler fra 2011 til 

projektet, og at det nu kun afventer økonomiudvalgets endelige godkendelse.  Vi håber på en 

snarlig godkendelse og følger tæt med i projektets udførelse. 

  

Sommer i Kollekolleparken. 

Som de fleste nok har bemærket er sommeren over os og alting gror og blomstrer dejligt og 

frodigt. Det betyder også at man skal i gang med hækklipper, græsslåmaskine, kost , rive o.s.v  

- kort sagt man skal i gang med at holde haven og omliggende arealer pæne. 

Husk at holde fortovs- og stiarealer, så alle kan færdes uden gener. 

  

E-mail adresser. 

Opfordringen til at indsende jeres e-mailadresser har været en succes, idet der nu er 158 

adresser i registret, hvor der før var 101. Der er stadig mulighed for forbedring, idet der i alt er 

245 husstande, så mind gerne jeres naboer om det, når i snakker med dem, og fortæller dem at 

der kommer nyheder oftere, hvis de har meldt sig. 

  

Stien fra Skolekrogen til Skovlinien. 

I forbindelse med den nye bebyggelse ved Skovlinien, er der foretaget en opgravning af den nys 

anlagte sti fra Skolekrogen til Skovlinien ved nr. 62. Stien er midlertidigt færdiggjort men ikke 

endeligt, idet firmaet afventer at en anden sti skal have samme endelige behandling, og vil 

udføre det samtidigt. Det sker formentlig i løbet af sommeren. 

  

Løse hunde – og efterladenskaber. 

Der er igen iagttaget en henkastet hundepose med indhold, på Tyrestensarealet, 

hundeefterladenskaber ved brandhanen, ligesom løsgående hunde til stadighed forefindes på 

Tyrestensarealet. 
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Vi opfordrer alle hundeejere til at følge reglerne, samt at følge almindelig sund fornuft i 

omgangen med deres kæledyr.  

 


