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Kære Grundejer,

NYHEDSBREV nr. 12
Så vidt jeg ved, så klarede vi stormen EGON kun med 2 væltede træer, som
med fin indsats af lokale hurtigt blev bragt væk. Vi må nok fortsat forvente
gentagne stormangreb og det er derfor vigtigt, at vi sørger for at trimme/fælde
de højeste træer, som kan true egen og andres ejendom.
Mange træer tåler fint at blive beskåret, der hvor stammen begynder at dele
sig, men check endelig med en gartner eller planteskole. Vores Elletræer langs
Fuglevangen kom sig jo rigtigt fint sidste år, som vi jo også havde regnet med.
Vores Rosa Ragusa hække kan med fordel beskæres kraftig nu, for så med lidt
NPK gødning i februar/marts at blive pæne og tætte helt forneden under
sommeren. Selvom Rosa Ragusa betragtes som "invasiv", så har den pæne
blomster og frugter og holder uvedkommende personer og dyr ude.
Villingebæk Vandværk
Fase 3 som omfatter Fasanvej og Blåmejsevej er nu påbegyndt og varselsbrev
til de berørte er på vej til de berørtes postkasser og er opsat på vores
opslagstavle. Generelt har vi gode erfaringer fra de tidligere faser med
kvaliteten af FVAs arbejde, men skulle der opstå uenighed med entreprenøren
Finn Vindahl Andersen FVA v/ Henrik Vindahl på telefon nr. 27 15 51 66, så må I
gerne kontakte mig, for at se om jeg kan hjælpe.
Som vi skriver i Nyhedsbrev nr. 11 vil vandet være kraftigt fyldt med luftbobler
lige efter udskiftningen, men egentlig misfarvning har jeg ikke hørt om. Pløre
omkring den nye målerbrønd kan jo ikke undgås i dette vejr. Sætninger kan
også opstå og skal rapporteres til entreprenøren, som vil udbedre ved
førstkommende lejlighed.
Naturpark Kongernes Nordsjælland
Hele oplægget, som for vores vedkommende kun berører de fredede engarealer syd for jernbanen, kan læses fra internettet:
www.danmarksnationalparker.dk

men selve visionen lyder som følger:
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Nationalpark Kongernes Nordsjællands grundlæggende vision er at skabe en
sammenhængende nationalpark med udgangspunkt i de statslige arealer Esrum Sø,
Gribskov, Arresø og Tisvilde Hegn. Områderne skal forbindes til et sammen-hængende
område, der skal styrke områdets store naturmæssige-, kulturhistoriske- og landskabelige
værdier, og derigennem også skabe vækst i lokalsamfundene.
Med en nationalpark, der ligger mindre end 45 minutters kørsel fra Københavns centrum, tæt
på en række andre store by- og sommerhussamfund langs Kattegatkysten og nær det
folkerige Skåne, vil der kunne tiltrækkes besøgende til et unikt stykke af Danmark.
Det er vigtigt, at nationalparken, ud over at udvikle naturen og vise kulturhistorien frem,
også er med til at udvikle stærke lokalsamfund. Der er mange unikke landsbyer og miljøer
inden for parken, som hver især fortæller en vigtig del af den nordsjællandske historie. Med
nationalparken vil vi formidle lokalområderne, som det særlige de er hver for sig, men også
bevidstgøre, at de er en del af et større område. Det vil øge sammenhængskraften i parken
og gøre det attraktivt at besøge og bosætte sig i Nordsjælland.
Vi vil arbejde for, at de muligheder nationalparken giver for at opnå støtte til konkrete
projekter, er med til at udvikle parkens natur-, landskabs-, og kulturhistoriske værdier. Det
kan være gennem initiativer der fremmer levevilkår for truede dyr og mangfoldigheden i
naturen, giver fælles markedsføring af regionale produkter, forbedrer friluftsmuligheder
samt formidler af historie, jordbrug, skovbrug og jagt.
Nationalparken vil skabe vækst i Nordsjælland, når rammerne for unikke landskabs- og
naturoplevelser forbedres og besøgende fra ind- og udland vil bliver trukket til. Samtidig vil
borgere, der allerede bor i området, opleve et større fællesskab og mulighed for flere
oplevelser.
Styregruppen ser udviklingen af nationalparken i et 20–30 års perspektiv, og udviklingen skal
baseres på frivillighed og lokal tilslutning. Parken forvaltes og udvikles i et dynamisk
samarbejde mellem lokale borgere, lodsejere, erhvervslivet og myndigheder.

Vi ejer jo det frede område sammen med Grundejerforningen Dronningmølle
Strandpark I-III og begge bestyrelser er enige om at vores fokus er mere på
natur- og dyrelivs beskyttelse end på turisme.
Lonnie Alsen fra Gribskov Kommune vil komme og orientere os om projektets
status efter vores generalforsamling den 2. maj.
Facebook Vi har lavet en ny:
https://www.facebook.com/fuglevangensgrundejerforening

og regner med at kommende ændringer på hjemmesiden vil automatisk blive
varslet til Fuglevangens Facebook "venner".
Generalforsamlingen den 2. maj 2015
Vores generalforsamling lørdag den 2/5-2015 falder lige ind i konfirmationtid,
så vi har været nødt til at ændre lokalerne til : Pyramiden, Aktivitetsstuen,
Vesterbrogade 54, Gilleleje, hvilket vil fremgå af den formelle indkaldelse, som
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udsendes før 3 ugers fristen i vore vedtægter.
Vi vil opfordre til, at man kan samkøre fra Fuglevangen til og fra Gilleleje med
et opsamlingspunkt ved opslagstavlen ved 9:30 tiden.
Sæt kryds i kalenderen lørdag den 2. maj fra kl 10:00 til ca. kl 13:30-14:00
efter orientering fra Gribskov Kommune om Nationalpark Kongernes
Nordsjælland.
Mange hilsener
Kjell

PS: Såfremt nogen ikke ønsker at modtage nyhedsbreve skal man bare skrive
til fuglevangen@gmail.com så bliver email adressen fjernet for fremtidige udsendelse af
nyhedsbreve. Nyhedsbrevene sendes ud til alle med modtagene emailadresser, som blind
kopi, dvs man kan kun se ens egen emailadresse, selvom den bliver sendt til rigtigt mange og
derfor skulle vores adresseliste ikke umiddelbart kunne misbruges.
Nyhedsbrevet vil også kunne læses på opslagstavlen og fra vore hjemmeside
www.fuglevangen.dk
Anbefal gerne naboer og genboer, som ikke modtager Nyhedsbrevet, at sende en mail
til fuglevangen@gmail.com, så bliver de tilføjet listen.
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