Grundejerforeningen Nøddehaven
Nyhedsbrev, September 2018
I lighed med sidste år og med henvisning til generalforsamlingen har bestyrelsen besluttet at
udsende et kort nyhedsbrev her midtvejs i perioden med lidt information om hvilke aktiviteter, vi
bl.a. har gang i, og hvad status er.
Vores fællesareal
Vi har gennemført samme program for vedligeholdelse af vores fællesareal som i 2017.
Vores træer havde det hårdt i den meget varme og tørre somme, og nogle ser mere medtagne ud end
andre.
Den første foranstaltning til at afhjælpe problemet var at opfordre vore medlemmer til at vande
(regelmæssigt) et par af de nærmeste træer, hvis de så ud til at trænge.
Næste tiltag var at opsætte vandingsposer til de mest medtagne træer og dermed forhåbentlig redde
dem fra at gå ud.
I skrivende stund har vi fået en del regn, og forhåbentlig vil vi se alle træer blive grønne, når foråret
kommer. Tak til alle, som var med til at vande træer.
Bænkeborde
Der blev opsat et bænkebord i D1, D2 og D3, og vi håber det har været til fælles nytte og glæde.
Overgangen Olaf Becks Alle og stien der går gennem hele området
Problemstillingen blev taget op igen på DFGRS' (Den Fælles Grundejerforening Ryget Skovby)
generalforsamling i april og siden fulgt op over for kommunen, og i midten af maj fik vi følgende
tilbagemelding:
"Problemstillingen er kendt i Vej og Park, og det er kendt, at der opstår uheldige situationer om
morgenen, fordi bilisterne ikke overholder færdselsloven. Jeres ønske om øget trafiksikkerhed på
Olaf Becks Alle er netop blevet udvalgt til forbedring i 2018 på politisk udvalgsmøde (UNMG)
9. maj 2018 sammen med en række andre projekter. Når planlægningen og projekteringen er
færdig, vil I høre nærmere."
Vi har ikke hørt nærmere, men foreløbig en positiv melding fra kommunen! Man kan så være enig
eller ej i deres begrundelse mht. overholdelse af færdselsloven!
Poppel Alleen
Ligeledes har vi i DFGRS fået en positiv melding fra kommunen mht. behovet for udskiftning af
træerne og opretning af cykelstien. Vi har senere erfaret, at det er kommet på budgettet for 2019 og
de efterfølgende 3 år, så der ser ud til at ske noget.
Affaldsordning, Furesø kommune
DFGRS havde forventet en konkret udmelding inden sommerferien, men det er ikke sket. Vi må gå
ud fra, at de forsøgsprojekter der er igangsat af Furesø kommune og Vestforbrænding endnu ikke er
afsluttet. Så ikke noget nyt i den sag.
Fokusområder
På generalforsamlingen i marts drøftede vi, hvordan vi kan bevare helhedsindtrykket og karakteren
af vores fælles bebyggelse, og det var et ønske fra generalforsamlingen, at bestyrelsen arbejdede
videre med det.
Der har været en række andre og presserende opgaver, som bestyrelsen har været nødt til at tage
hånd om først, så vi er ikke rigtig kommet i gang, men det vil ske, og I vil høre nærmere.
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Parkering
I sidste års nyhedsbrev blev der brugt nogen "spalteplads" på problemer i relation til parkering.
Det ser ud til, at det går bedre nu, men der er fortsat plads til forbedringer, og vi henviser derfor til
nyhedsbrevet fra september sidste år med nogle anbefalinger om bedre P-etik, som vi alle vil have
glæde af.
Det var alt for nu.
Hvis der er kommentarer eller spørgsmål, er I selvfølgelig meget velkomne til at kontakte
bestyrelsen.
Venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Henrik Ravn
Formand

