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 Kollekolle   Nyt 
 Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken       -       Januar 2008 

Referat fra generalforsamling 
Sammen med denne rundskrivelse sender vi referatet fra den ordinære 
generalforsamling, der blev afholdt den 25. oktober 2007 på Syvstjerneskolen. 
Bestyrelsen vil her benytte lejligheden til at takke de medlemmer, der var mødt op.  
 
Forud for generalforsamlingen havde vi inviteret formand for Teknik-, Miljø- og 
Flyvestationsudvalget i Furesø Kommune – John I. Allentoft – til en snak om trafik- 
og støjproblemer i vores område. Der var en rigtig god dialog og vi fik fremført flere 
af grundejerforeningens synspunkter på problemerne med trafik og støj. Du kan 
eventuelt følge med i John I. Allentofts holdninger til bl.a. trafik og støj på Johns 
private hjemmeside: www.johnallentoft.dk. 

Fastelavn 
Når næste rundskrivelse kommer ud i maj måned, har det også været fastelavn. Den 
gode gamle tradition med udklædning og tøndeslagning er nok især for vore børn en 
herlig aktivitet. Tag hele familien med og gå eventuelt på  KolleKolle - 
kursusejendommen for enden af Kollekollevej på Frederiksborgvej - og få en dejlig 
eftermiddag ud af denne traditionsrige dag. Følg med i lokalaviserne omkring tid og 
sted. God fornøjelse. 

Kontingent 
Som det fremgår af referatet er kontingentet af generalforsamlingen fastsat til kr. 
450 . Kontingentet bedes betalt senest den 15. februar 2008. Du får ikke noget 
indbetalingskort mere, men du skal nu enten  
 
1) betale direkte gennem din netbank. Korttype 01 – Kodelinie +01< (dette felt skal 
være tomt) +6179029<. Husk at skrive din adresse i ”Meddelelse til 
beløbsmodtager” fx GK 43 eller TK 39. Forkortelserne taler vist for sig selv. 

 
2) Du kan også lave en bankoverførsel til Reg. nr. 1551 og Kontonr. 6179029 – husk 
også afsender her. 

Tjek vores hjemmeside 
Bestyrelsen har oprettet en hjemmeside for vores grundejerforening. Du finder den 
på adressen: www.kollekolleparken.dk. Her vil vi udgive nyheder og anden 
information, som kan være mere aktuel end disse rundskrivelsers indhold, fx 
mobilmaster og lysregulering ved F24 tanken. Tjek hjemmesiden jævnligt og tilmeld 
dig nyhedsbrevet, så du kan blive holdt orienteret. 

Snerydning 
Som det fremgår af vores “ABC” påhviler det   
 

“ejere af ejendomme, som grænser til offentlig eller privat vej eller sti, at rydde 

fortove ud for ejendommen og træffe foranstaltninger mod glat føre. Dette gælder 

også for veje og stier, hvorfra der ikke er direkte adgang til den pågældende parcel. 
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Kommunen plejer - i det omfang det er muligt - at foretage rydning og 

glatførebekæmpelse på fortovene langs Kollekollevej og Skovlinien. Dette 

indskrænker dog ikke grundejerens ansvar. Er der udsigt til snevejr, bør man 

parkere på egen grund eller i de markerede parkeringsbaner. Dette letter 

Kommunens rydningsarbejde.” 

 

Det er grundejerens ansvar, at der er ryddet og eventuelt saltet på egen grund og på 
fortove/stier ud for ejendommen. Ikke blot for grundejerens egen skyld, men også 
for at hjælpe postbudet, renovationsmanden og dem, der går med reklamer i vores 
område. 

Skadedyr 
Dræbersneglen er også en plage i GF KolleKolleParken – hjælp med at bekæmpe 
disse og andre skadedyr. 
 

Indledning 

På opfordring fra generalforsamlingen i oktober 2007, vil bestyrelsen i dette indlæg 
kort redegøre for hvad der kan og skal gøres i relation til indsatsen mod skadedyr i 
vores haver og på fælles-arealer. Medlemmerne pegede især på problemer med 
dræbersnegle, mosegrise og muldvarpe. Selvom det er vinter nu, er det om at være 
forberedt. Husk at din indsats også hjælper din nabo, som ved din indsats muligvis 
kan undgå at få skadedyr i sin have. Det er princippet om de ”ydre forsvarsværker” 
der gælder, således at jo før plagen standses, jo nemmere er det at styre den. 
 
Dræbersnegle 

Iberisk skovsnegl /dræbersnegl er et grådig dyr og forekommer i visse tilfælde i 
enorme mængder. Sneglen er almindeligvis rødbrun, men kan variere i farve fra 
brunsort til orange.  
Navnet ”dræbersnegl” er overtaget fra svensk og skyldes, at sneglene er set æde 
døde artsfæller. Sneglen er ikke farlig i sig selv, men kan indeholde en række 
sygdomsfremkaldende bakterier, bl.a. salmonella. Ved bekæmpelse og opsamling 
bør man derfor benytte handsker. Sneglen lever af planter. De overvintrer og 
optræder i marts-april, hvor de begynder at lægge æg – op til 400 pr. individ. Når 
først dræbersneglen er dukket op i haven er den vanskelig at udrydde og holde nede. 
Man kan minimere antallet med forskellige metoder. Indsamling, brug af fælder 
uden gift og opsætning af sneglehegn er de mindst miljøskadelige metoder. 
Indsamling af snegle skal ske konsekvent og dagligt - gerne inden æglægningen 
begynder i marts. Fra august og efteråret ud gennemgås haven regelmæssigt efter 
snegleæg og levende snegle, der alle aflives. Æggene findes under brædder, sække, i 
vegetation og i hulrum i jorden. Efter nogen tid opnår man som regel fornemmelse 
for, hvor disse æghobe befinder sig. Brug handsker og pølsetang eller papirsamler. 
Hav kogende vand klar i nærheden til aflivning.  
 
Kilde: Havenyt 
 

Muldvarpe og mosegrise 

Ligesom med rotter, kræves der en autorisation for at bekæmpe muldvarpe og 
mosegrise med kemiske midler – men i modsætning til rotter, har kommunen ikke 
pligt til at bekæmpe disse dyr. Det er derfor vores egent problem. 
 
Muldvarp eller mosegris i haven? 

Muldvarpe og mosegrise lever begge under jorden, og hvis man har muldskud i 
haven, kan det være svært at vurdere, om der er tale om muldvarp eller mosegris. 
Muldvarpe æder regnorme og insekter, og de gnaver ikke i plantedele. Det gør 
derimod mosegrise – de lever af plantedele og gnaver både i grønne planter og i 
rødder. Så hvis man finder planter, der er gnavet i, er det sandsynligvis en mosegris 
– muldvarpe kan godt finde på at presse planterne op af jorden eller vælte dem, men 
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de gnaver ikke i planter. Begge dyr graver gange under jorden, og en muldvarp kan 
godt finde på at bruge mosegrisenes gange efter de er forladt og omvendt. 
Mosegrisen kigger op fra sit skjul om sommeren, hvor den finder grønne plantedele. 
Så hvis der er huller i jorden mellem muldskuddene, er det nok en mosegris, der er 
på færde. Muldvarpen kan også godt kigge op om natten, men den kravler som regel 
ned gennem et muldskud og lukker det efter sig. 
 
Fælder  

Der fås fælder til både muldvarpe og mosegrise. Til mosegrise kan man desuden 
bruge rotteklapfælder. Fælderne fås hos isenkræmmere og i forretninger, der sælger 
haveartikler. Det kræver lidt øvelse at placere en muldvarpefælde i jorden. Vælger 
man at bruge en almindelig rotteklapfælde til at bekæmpe mosegrise, kan 
lokkemaden være stykker af gulerod eller æble. Fælderne skal placeres i gangene og 
helst to på hver sin side af et hul, så mosegrisen ikke kan undgå at gå i fælden.  
Mosegrise formerer sig hurtigt – det er derfor bedst, hvis man bekæmper kollektivt 
sammen med naboer, grundejerforening og lignende. 
 
Læs mere om hvordan man bruger fælder på Statens Skadedyrlaboratoriums 
hjemmeside (www.dpil.dk) under menuen "Spørg om skadedyr. Her findes blandt 
andet en tegning og vejledning i, hvordan man bruger fælderne.  
 
Kilde: Miljøstyrelsen på www.mst.dk. 
 

Afslutning 

Internettet er en rig kilde til brugbare oplysninger. På vores hjemmeside har vi lagt 
en række gode links til mere viden om skadedyr. Bemærk, at flere af disse links er 
kommercielle. 
 
Tjek www.kollekolleparken.dk 
 
HELD OG LYKKE i kampen! 
 

Mangler du noget? 
Ind i mellem finder vi i bestyrelsen eller nogle af medlemmerne efterladte cykler og 
andre ting i området. Vi vil her gøre opmærksom på, at der er henkastet to 
damecykler ved F24-tanken / genbrugscontainerne. Så hvis du mangler din cykel 
kunne det måske være en af disse. Der er fundet et digitalkamera af mærket 
Samsung omkring Skolekrogen 39. Det er nu indleveret til politiet som hittegods. 
Og endelig er det fundet en del af et stativ til vægttræning. 
 
Gå ind på hjemmesiden og se billeder af de to cykler samt stativet. Henvendelse 
vedrørende effekterne til webmaster. 
 

Loppemarked – tjen lidt ekstra 
Som nævnt på generalforsamlingen vil bestyrelsen tage initiativ til afholdelse af et 
stort loppemarked her i grundejerforeningen. Tænk derfor allerede nu over, hvilke 
ting du kunne tænke dig at få solgt på din egen bod på Kollekolleparkens 
Loppemarked. Du kunne måske bruge ledige timer her i årets første måneder på, at 
få ryddet op på loftet eller set skuffer og skabe efter for de ting du alligevel aldrig 
bruger. Det kan jo være du kan få en ekstra skilling til sommerferien i år.  
 
Følg med på hjemmesiden. Her vil vi udgive yderligere oplysninger om 
loppemarkedet når tiden nærmer sig. 



 
www.kollekolleparken.dk 

 

4  

 

Køb og salg  
Skriv til Peder Sundgaard, Tornekrogen 39 eller send en mail på 
webmaster@kollekolleparken.dk og få bragt din annonce i næste rundskrivelse eller 
direkte på hjemmesiden. Der er følgende deadlines til den trykte rundskrivelse:   
 

• Maj rundskrivelsen:  1. april 2008 

• Oktober rundskrivelsen:  1. september 2008 

• Januar rundskrivelsen:  1. december 2008  
 
Du er velkommen til løbende at melde annoncer ind på mail. Så bliver de udgivet 
med det samme. Som det fremgår af nedenstående er der plads til mange indlæg ;-) 
 
 
 
 
 

Hitte  Krogen 
Hittekrogen her på siderne er tom p.t. – men kig på hjemmesiden. 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer et lykkebringende nyt år. 
 
 
 
 
 
Navn   Adresse Telefon   Ansvarsområde 
Karl Johan Simonsen  Lille Værløsevej 96 4448 2657  Formand 
Peder Sundgaard  Tornekrogen 39 4448 1791  Næstformand, Rundskrivelser og Webmaster 
Bjørn Nielsen  Gartnerkrogen 43 4447 0927  Sekretær, Forsikringsspørgsmål 
Martin Bruun  Skolekrogen 13 3929 0030  Kasserer, Gartner & Fællesarealer 
Marianne Ploug  Tornekrogen 75 3886 1712  Legepladser 
Alan Willumsen  Skolekrogen 69 4448 4637  Kommunekontakt, veje, trafik og støj 
Per Vogelsang  Tornekrogen 31 3969 6447  Kommunekontakt, veje, trafik og støj 
 

               


