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 Kollekolle   Nyt 
 Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Januar/Februar 2009 

Snerydning – hvis sneen kommer ;-) 
Som det fremgår af vores “ABC” påhviler det   
 

“ejere af ejendomme, som grænser til offentlig eller privat veji, at rydde fortove ud 

for ejendommen og træffe foranstaltninger mod glat føre. Dette gælder også for 

veje, hvorfra der ikke er direkte adgang til den pågældende parcel. 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 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. 
 
De offentlige stier i området er ikke omfattet af rydningspligt. 

Vedtægterne skal justeres 
Vi må konstatere, at vore vedtægter efterhånden trænger til en justering, så de bliver 
lidt mere tidsvarende. Bestyrelsen vil arbejde med en justering og vil på den 
kommende generalforsamling i oktober 2009 fremkomme med forslag til reviderede 
vedtægter. Har du forslag til revision af enkelte eller flere paragrafer hører vi meget 
gerne fra dig.  
 

Kontingent 
Kontingentet er af generalforsamlingen fastsat til kr. 450. Kontingentet bedes betalt 
senest den 2. marts 2009. Sammen med rundskrivelsen får du et indbetalingskort 
som du kan betale på posthuset eller i banken. 
 
Du kan også vælge at betale på en af følgende to andre muligheder: 
 
1) betale direkte gennem din netbank. 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 vores girokonto Reg. nr. 1551 og Kontonr. 
6179029 – husk også afsender her. 
 

Nye beboere 
Er du ny i Kollekolleparken skal du vide, at du altid kan henvende dig til bestyrelsen 
for at få råd og vejledning. Kig også ind på vores hjemmeside. Her finder du vores 
ABC med tips & ideer for alle grundejere i Kollekolleparken.  
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Referat fra generalforsamling 
Sammen med denne rundskrivelse sender vi referatet fra den ordinære 
generalforsamling, der blev afholdt den 20. oktober 2008 på Syvstjerneskolen. 
Bestyrelsen vil her benytte lejligheden til at takke de medlemmer, der var mødt op.  
 

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. 
 

Signalanlæg ved 
Kollokollevej/Skolekrogen 
Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget besluttede den 8. oktober 2007 at 
indarbejde forslaget om et nyt signalanlæg mv. ved Kollekollevej/Skolekrogen i den 
kommende ”Vej- og Trafikplan 2008-2012”.  
  
Ved efterfølgende behandling af Vej- og Trafikplan 2008-2012 på mødet den 8. april 
2008 har udvalget prioriteret midler til udførelsen af trafiksikkerhedsprojektet 
Kollekollevej/Skolekrogen. 
  
Trafiksikkerhedsprojektet er udarbejdet, og signalanlægget er sendt i udbud. 
  
Projektet er koordineret med støjhandlingsplanlægningen for kommunen, således at 
der udlægges støjreducerende asfalt på strækningen.  
  
Udover signalanlægget indeholder projektet en omprofilering (kanalisering) af 
Kollekollevej på strækningen fra Skovlinien til ca. 100 m øst for Skolekrogen. Der 
vil fremadrettet kun være ét kørespor i hver retning. Køresporene (længst væk fra 
beboerne langs Kollekollevej) vil blive istandsat med et støjreducerende slidlag. Det 
nedlagte kørespor langs cykelstien vil, i lighed med de tilsvarende nedlagte arealer 
ved Kollekollevej/Frederiksborgvej og Fiskebækvej, blive istandsat med en 
overfladebehandling (OB) med farvede sten. 
  
Hastigheden på strækningen forventes nedsat til 50 km/t. 
  
Trafiksikkerhedsprojektet udføres i 2 etaper.  
 
Etape 1 er opstilling og igangsætning af signalanlægget, hvilket er i fuld gang og vil 
blive tilendebragt i de kommende måneder.  
 
Etape 2 er udlægning af slidlagsbelægningerne inkl. vejafmærkningen, som vil blive 
udført i sommeren 2009.  
  
Teknisk Forvaltning vil i perioden mellem udførelsen af de to etaper foretage en 
midlertidig forsøgsafspærring af det påtænkte nedlagte kørespor for i praksis at 
vurdere den ændrede trafikafvikling. 
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Tjek vores hjemmeside 
Du finder hjemmesiden på adressen: www.kollekolleparken.dk. Her udgiver vi 
nyheder og anden information, som kan være mere aktuel end disse rundskrivelsers 
indhold.  
Tjek hjemmesiden jævnligt og tilmeld dig nyhedsbrevet, så du kan blive holdt 
orienteret. 

Køb, salg, bytte eller gives væk  
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 2009 

• Oktober rundskrivelsen:  1. september 2009 

• Januar rundskrivelsen:  1. december 2009  
 
Du er velkommen til løbende at melde annoncer ind på mail. Så bliver de udgivet 
med det samme.  
 
 
 
 
 

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

På hjemmesiden finder du en blækprinter og en USB nøgle til trådløst netværk. 

 

 

 

 

Bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer et lykkebringende nyt år. 
 
Navn   Adresse Telefon   Ansvarsområde 
Karl Johan Simonsen  Lille Værløsevej 96 4448 2657  Formand 
Bjørn Nielsen  Gartnerkrogen 43 4447 0927  Næstformand, Sekretær 
Peter Haaning  Tornekrogen 32 4448 5090  Kasserer 
Marianne Ploug  Tornekrogen 75 3886 1712  Legepladser & Fællesarealer 
Alan Willumsen  Skolekrogen 69 4448 4637  Kommunekontakt, veje, trafik og støj 
Peder Sundgaard  Tornekrogen 39 4448 1791  Gartnerkontakt, Rundskrivelser og Webmaster 
Ledig suppleantpost 
 
 

Kunne DU tænke dig at være med ? – så tag fat i en fra Bestyrelsen …. 

               


