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Trafikomlægning på Kollekollevej.
I forbindelse med nedgravning af fjernvarmeledningen gennem Værløse vil der forekomme en række
omlægninger af trafikken. Forvent mange problemer i myldretiden!
Der indføres ensrettet trafik på Kollekollevej på strækningen mellem Stiager og Skovlinien. Ensretningen
sker i retning mod Hillerødmotorvejen fra onsdag den 14. marts ved 17-tiden, og den varer til ca. 1. juni. For
den vestgående trafik i retning mod det centrale Værløse og Kirke Værløse etableres omkørsel ad
Skovlinien, Skovgårds Allé og Stiager, se tegning. Trafikomlægningen har betydning for busruterne 151
(Hareskov Station - Kirke Værløse), 152 (Ryetvej - Kildedal Station) og...
Læs mere på
http://www.furesoe.dk/Forside/Kommunen/VejeOgTrafik/Vejarbejde/Kollekollevej.aspx

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" er Furesø Kommune gået videre med at udvikle et
rådgivningsprojekt for grundejerforeningerne og har spurgt nogle rådgivere om et tilbud for at udvikle et
koncept for, hvordan flere grundejere kan gå sammen. Vi vil skrive ud til alle grundejerforeningerne lige som
da vi henvendte os med "for enden af vejen", og vi er ved at planlægge et informationsmøde for
grundejerforeningsbestyrelsesmedlemmer. Brev og mødet vil formodentlig blive sendt/afholdt først i marts.
I samme omgang er vi ved at udvikle et informations/kursustilbud til den lokale byggebranche, Her ville det
være interessant, om en eller flere af de grundejerforeninger, som deltog i "for enden af vejen" og hvor
husene er forholdsvis ens, ville stille op og fortælle om deres behov.

Håndtering af regnvand.
En repræsentant for bestyrelsen har nærmere studeret dokumentet "Teknisk Bilag - Håndtering af regnvand"
fra Furesø Kommune 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 http://www.furesoe.dk/Borger/BoligOgByggeri/DinBolig/Regnvand%20og%20klimatilpasning.aspx
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,
forsikringsselskaber mm. Meget af Kommunens fokus er på kloakering, som i dag styres af Furesø
Spildevand A/S. En del af kommunen har fælles kloak for spildevand (afløb fra køkken og toilet) samt
regnvand. Når der forekommer skybrud, kan spildevand oversvømme kældre og miljøet. I
grundejerforeningen har vi separat spildevands- og regnvands kloakker.
Man forsøger at reducere mængden af regnvand som kommer i kloakken, specielt ved husstande med
fælleskloakering. Der udbetales 23,000kr. til husstande som frakobler deres regnvand fra kloaksystemet og
håndterer det på egen grund. Den mulighed er ikke til rådighed for os med separat kloakering. Der arbejdes
tilsyneladende i miljø/klimastyrelsen på at der bliver flere incitamenter for husejere i vores situation som vil
gøre noget med regnvand på egen grund.
Håndtering af regnvand på egen grund kan ske ved flere teknikker, f.eks.
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Haveselskabet havde en udmærket præsentation som fremhæver idéerne:
http://www.furesoe.dk/Borger/BoligOgByggeri/DinBolig/~/media/WWW/Kommunen/Klima%20natur%20og%2
0miljoe/Regnvand/Haveselskabet%2020120221%20-%20Fures%C3%B8%20Pr%C3%A6sentation.ashx

Gode råd fra kommunen om afløb og kloak
For alle 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 tilladt, fordi det skader miljøet. Skyl
aldrig bleer, hygiejnebind, vatpinde, kattegrus m.v. ud i...
Læs mere
på http://www.furesoe.dk/Forside/Borger/BoligOgByggeri/Spildevand/FuresoeSpildevand/GodeRaed.aspx

