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Kollekolle                    Nyt 
Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken                                                     Juni 2015 

 

Advarsel om udenlandske håndværkere 

 

Nogle medlemmer i grundejerforening er blevet opsøgt af engelsktalende håndværkere (vistnok irske og 

hollandske).  De tilbyder at rense taget for mos osv.,og algebehandle det til en god pris.  De siger de kan 

gøre det, "fordi de er i området alligevel". Uanset hvad de siger i starten, er de ikke moms-registreret og 

kræver kontant betaling. Når de er kommet i gang, peger de på påståede "problemer" med taget som, 

utæthed, porøsitet, knækkede tagsten, råddent træværk, og tilbyder at rette disse problemer med det sam-

men, mens de er i gang. 

Man skal være meget påpasselig med at engagere disse håndværkere: 

1. De er ikke moms-registreret 

2. Der er ingen rigtig kontrakt  

3. Der er ingen garanti 

4. Der er ingen opfølgnings/klage mulighed 

5. Når de kommer i gang med noget indgribende på taget, og kræver kontant betaling for arbejdet, 

er man godt i klemme. 

6. Husk også på at sort arbejde er ulovligt for arbejdsgiveren. 

De kører rundt i 3 eller fire hvide eller blå varevogne med britiske eller irske nummerplader og typisk 

med stiger på taget. 

 
Ny gartner i Grundejerforeningen 
 

Efter mange års tro tjeneste har vores gartner, Andreas Sørensen, valgt at stoppe pr. 1.4.2015 

 

Som afløser har vi fundet Martin Ruberg, der er blevet vores nye gartner pr. samme dato. Han skal udfø-

re de samme opgaver, som Andreas har gjort de sidste mange år. Som noget nyt skal han også rive grus 

ved legepladsen hver måned i sommerhalvåret. 

 

Han vil også gerne udføre gartnerarbejde for foreningens medlemmer, så hvis der er nogen af medlem-

merne, der har brug for hjælp til havearbejde, kan han kontaktes på tlf.41 16 20 33. 

 

Støjværn langs Kollekollevej 
 
Flere medlemmer af foreningen har gennem længere tid haft dialog med kommunen omkring den meget 

voldsomme trafikstøj, som især beboerne på første række til Kollekollevej døjer med.  

Vi kan nu med stor glæde meddele at anstrengelserne har båret frugt ,og der vil derfor i de kommende år 

blive etableret en støjskærm langs vejen fra Skovlinien og ned til F24 tanken. 

Planen er, at den i den sydlige side (langs Gartnerkrogen) vil blive placeret umiddelbart op ad de beståen-

de hække, og på den nordlige side (langs Skole – og Tornekrogen) vil blive placeret ude langs selve ve-

jen.  

Det nordlige støjværn vil også blive lavere (anslået 2,4 m.), idet den tættere placering på støjkilden ikke 

fordrer samme højde som det sydlige. Der arbejdes også med at gøre den øverste del af støjværnet trans-

parent med et glasparti. 

Der vil således ikke blive problemer med reduceret lysindfald samt udsigt til en ”høj” mur. 
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Projektet forventes påbegyndt efter sommerferien og vil nok strække sig over 3-4 år. Vi vil inden opstar-

ten atter bede om skriftlig accept fra alle beboerne i første række til vejen, og kommer derfor rundt med et 

brev til underskrift senere. 

Den endelige planlægning og udformning af projektet vil foregå i samarbejde mellem initiativgruppen 

samt kommunen, og vi vil løbende informere, når der er nyt. 

Såfremt der er spørgsmål, er alle velkomne til at kontakte 

Henrik Riedel tlf. 44481481 

Facebook 
 
Som det er fremgået af mail i vinter, er der etableret en Facebook gruppe, der hedder ’Grundejerforenin-

gen Kollekolleparken’. Alle foreningens medlemmer kan tilmelde sig denne gruppe, og bestyrelsen kon-

trollerer, at de, som ønsker det, virkelig er medlem i grundejerforeningen. 

 

En Facebook gruppe kan bruges til mangt og meget, som har med kommunikation mellem foreningens 

medlemmer at gøre – kun fantasien sætter grænser. Måske kunne man bl.a. anvende den til køb/salg/bytte 

af ting og sager. Prøv det!! 

 

Stormskader 
  
I vinter fik vi konstateret ved selvsyn, hvad der kan ske med de store træer på fællesarealet, idet flere 

store grene knækkede af i en storm. Det betyder, at vi vil intensivere oprydningen blandt de alt for store 

træer, og genplante træer, der ikke skulle blive så høje.  

 

Indbrud og tyverier 

 

Der har igen været flere indbrud i området (i biler og skure), og vi kan ikke opfordre for meget til, at der 

holdes et vågent øje med mistænkelige personer i området. Kontakt hellere politiet en gang for meget end 

en for lidt.  

 

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. 

  

   
 

Færdsel med løse hunde politianmeldes 

 

Denne dramatiske overskrift er bragt i FuresøAvis d. 5 maj 2015, og er fremsat af Skovrider Kim Søder-

lund, som har ansvaret for skovene omkring os. 

”Vi får mange klager fra skovgæsterne og erfaringerne har vist, at hundeejere som gruppe desværre ikke 

respekterer irettesættelser”. 

Udtalelsen er Kim Søderlunds og følges op af en række let fattelige udsagn, hvoraf grundreglen er som 

følger: 

”Hunde skal som udgangspunkt altid være i snor i naturen. Det skyldes at hunden kan være en stressfak-

tor for naturens vilde dyr og til gene for andre friluftsgæster. Også hunde i snor kan virke skræmmende. 

Vis derfor altid hensyn til andre skovgæster.”  

Hundeskove er etableret mange steder, bl.a. ved Skolekrogen, og her gælder specielt at hunde må gå uden 

snor, HVIS ejeren har fuld kontrol over hunden. 

http://www.kollekolleparken.dk/
http://www.kollekolleparken.dk/links.html
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Husk også at Tyrestensarealet IKKE er en del af hundeskoven, og at hunde altså skal være i snor på dette 

areal. 

 

Hittekrogen. 

 
Denne del af hjemmesiden vil i nærmeste fremtid blive nedlagt, og vi vil i stedet benytte os af Facebook 

som platform. Personer som ikke selv benytter Facebook, kan henvende sig til et af bestyrelsens med-

lemmer, hvis de ønsker en annonce bragt på FB 
 
Generalforsamling 
 

Generalforsamlingen vil i år blive holdt tirsdag den 27.10.2015 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, gerne også fra familier med børn.  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 for-

manden eller en anden i bestyrelsen.  

I år har vi mistet kassereren Gitte Nielsen, som er flyttet og til efteråret mister vi formanden Stuart Hen-

ney, som også flytter, så vi har brug for flere bestyrelsesmedlemmer. 

Faste hegn 

Ved generalforsamlingen blev der igenigen fremsat betragtninger om, hvorledes beboerne indhegner 

deres parcel. Det blev påpeget, at der er mange eksempler på, at der er opsat hegn i strid med deklaratio-

nen.  

På foreningens hjemmeside kan man finde oplysninger om, hvad reglerne er, og bestyrelsen opfordrer alle 

beboerne til at studere disse bestemmelser. Bestyrelsen agter ikke at agere påtalende myndighed, idet 

denne er pålagt kommunen. 

Sikkerhed på legeplads 
 

Ved generalforsamling i efterår blev der stillet et spørgsmål om, hvorvidt den nye legeplads var sikker-

hedsgodkendt.  Det blev nævnt at stigen til klatrestativet var for besværlig for et lille barn at klare, samt at 

de kan falde tilbage og slå sig på gummidækket ved stigen. Vi kan sige følgende om spørgsmålet: 

 Det er kommunen, som har myndigheden mht design og godkendelse af legepladsen. De har sikret at 

designet opfylder de relevante normer, samt at leverandøren er godkendt til dette arbejde. De har be-

sigtiget og godkendt det færdige anlæg. 

 Det var bestyrelsens hensigt at målrette denne legeplads til de lidt større børn i aldersgruppe 5-12 

med.  Dermed er det lidt svært for små børn at klatre op alene. Vi har vippedyr og gynger for mindre 

børn. 
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 Forældre og bedsteforældre har ansvar over for de børn, der bruger legepladsen, så legen forgår på en 

sikker måde.  

 Der var også tale om at opsætte en babygynge på det eksisterende gyngestativ. Dette stativ er af æl-

dre dato, og vi kan ikke være sikre på, at det kan tåle ekstra vægt i midten. Vi kan ikke forhindre at 

store børn bruger en babygynge. Derfor vil vi hellere vente med etableringen til gyngestativet skal 

udskiftes. 

 Der er i mellemtiden kommet nye vippedyr på den lille legeplads. 

 Vi har sørget for, at den nye gartner jævnligt har påtaget sig at rive gruset på pladsen, så der ikke er 

for store huller, man kan falde i.   

 

 

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 Trafik 
Jan Olsen  Skolekrogen 54 2398 4448 Næstformand, sekretær og webmaster  
Vibeke Forchammer Skolekrogen 81 3027 3241 Fællesarealer, gartnerkontakt 
Henning Rostung Tornekrogen 16 2331 8780 Kasserer 
Mads Nygaard Vedel Skolekrogen 34 2085 8974 Suppleant, indtrådt 1.6.2015 
 
Suppleanter: 
Carsten Lerche Villadsen  Tornekrogen 12 2085 8974 
 

 


