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Kære Grundejer, 
 

NYHEDSBREV nr. 21 
 

Dette Nyhedsbrev har følgende punkter: 
 
1. Vejdirektoratets afgørelse over afspærring af Park Allé 3/11-2015 
2. Indkaldelse til Generalforsamling 7/5-163. 
3. Borgerundersøgelse til Gribskov Kommunes kommende stiplan 
 
1. Vejdirektoratets afgørelse over afspærring af Park Allé 3/11-2015 
Dronningmølle Strandpark I-III har besvaret Gribskov Kommunes henvendelse 
om spørgsmålet om deres vejret, som kan læses vedhæftet denne mail (lige 
modtaget fra Gribskov Kommune efter anmodning!). 
 Gribskov Kommune har informeret os, at der ikke vil blive arbejdet på sagen 
før der foreligger et endeligt svar fra GG Dronningmølle Strandpark I-III's 
generalforsamling 12/6-16. 
Vi har sideløbende besluttet at følge op på spørgsmålet om vejsyn og 
udgiftsfordeling mellem brugerne af Fuglevangen og Duevej og vil naturlig 
orientere løbende.  
 
2. Indkaldelse til Generalforsamling 7/5-16. 
Her kommer vedlagt årets Indkaldelse til vores Generalforsamling, som også 
meget snart vil kunne læses fra vores hjemmeside og fra Opslagstavlen 
Fuglevangen/Villingerødvej.  Der er i år 2 forslag fra Bestyrelsen og 4 forslag fra 
medlemmer til afstemning. 
 
3. Gribskov Borgerundersøgelse til Gribskov Kommunes kommende stiplan. 
På det seneste kontaktudvalgsmøde i Gribskov Kommune blev følgende 
meddelt repræsentanterne for de fremmødte grundejerforbund: 

Gribskov Kommune har  igangsat en borgerundersøgelse, hvor borgerne kan give 
inputs til det videre arbejde med kommunens kommende stiplan - en plan over stier 
som kommunen skal prioritere efter. 
 
I den forbindelse håber vi, at I vil give jeres inputs til undersøgelsen via 
nedenstående link. www.gribskov.moetetraplan.dk 
 
Hjælp os med at skabe bedre og flere stier  
Gribskov Kommune vil forbedre stierne i kommunen. Derfor er vi nu begyndt på et 
større arbejde med både at forbedre de asfalterede stier til den daglige trafik og det 

http://www.gribskov.moetetraplan.dk/
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rekreative stinet. Formålet er at skabe sikrere forbindelser mellem byerne og let 
adgang til at nyde skov, strand og seværdigheder.  
 
Du kan hjælpe os ved at udpege eksisterende stier, som vi kan forbedre, og du kan 
udpege nye steder, hvor en ny sti kunne være relevant – uanset formålet. Det gør du 
på et elektronisk kort, hvor du blot trækker en streg det sted, du ønsker en sti samt 
giver en kort begrundelse. Find kortet på Gribskovs hjemmeside på 
adressen www.gribskov.moetetraplan.dk. 
Gribskov Kommune  indsamler svar i hele marts måned. 

Denne besked er modtaget af Gribskov Grundejerforbund Øst den 1/3, så vi har ikke 
haft mulighed for at drøfte det i Bestyrelsen og forventer derfor ikke at kunne komme 
med forslag indenfor den meget korte høringsfrist, der er angivet. Gribskov 
Kommune har sikkert også lagt det frem på kommunens hjemmeside, men man kan 
jo godt synes, at det er meget optimistisk at tro, at mange følger regelmæssigt op på, 
hvad der postes af nye forslag der?  Her i vinterperioden er det jo ikke alle os 
sommerhusejere, der kan følge med i eventuelle annonceringer i Lokalaviserne 
heller, suk!  

 Mange hilsener og ønsker om en God Påske og et Godt Forår 
til alle i vores dejlige sommerhusområde fra hele Jeres Bestyrelse! 
 
Kjell 
 
 
 
 
PS 1 De med meget småt anførte links er bevidst lavet meget småt, men kan fortsat markeres og kopieres ind i Internet 
Browseren og så skulle de pågældende hjemmesider gerne dukke op. 
PS 2: 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 modtagne mailadresser, 
som blind kopi, dvs. man kan kun se ens egen mailadresse, 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  gerne 
også med oplysning om et mobil nummer, som vi kan bruge i tilfælde af eventuelle service beskeder,  så bliver de tilføjet 
listen. 
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ad Punkt 1: Besvarelse fra Grundejerforeningen DRONNINGMØLLE STRANDPARK I-III: 
 
 18 februar 2016 
Til Gribskov Kommune Trafik og Resourcer Hr. Asad Hussain Nasiri 
 
Med henvisning til dit brev af 19. januar 2016 har bestyrelsen nu afholdt sit næste 
bestyrelsesmøde. Vi vil naturligvis behandle henvendelsen på vores førstkommende ordinære 
Generalforsamling den 12. juni 2016 som ønsket. Dagsorden og referat vil blive fremsendt 
når det foreligger. Tak for jeres tilbud om at sende en repræsentant fra Kommunen til vores 
Generalforsamling, som kan orientere om reglerne for vejret. Det tilbud vil vi gerne tage 
imod. Generalforsamlingen foregår i Borgerforeningens lokaler i Villingerød Kirkeby kl. 10.00 
så Kommunens repræsentant kan komme kl. 11.00. Venligst bekræft hvem der kommer. Alle 
grundejere på Allikevej, Agerhønevej, Bogfinkevej, Løvsangervej og Vagtelvej er medlem af 
vores grundejerforening og er tvunget til at benytte Fuglevangen og Duevej for tilkørsel med 
bil. Umiddelbart har vi ikke nogen mening om vejretten. Det er alene Kommunen (daværende 
Græsted - Gilleleje Kommune) som pålagde os at køre ad de facadeløse veje Fuglevangen / 
Duevej ved at godkende afspærringen af Park Alle i 2001. Oprindeligt eksisterede der en 
vejret til Park Alle, men den var midlertidig og udløb for mange år siden. Det siger sig selv at 
der skal være kørende adgang for grundejerforeningens grundejere - også fordi der skal være 
adgang for udrykningskøretøjer, renovation, post, håndværkere og andre. Der er jo også en 
hel del lovligt fastboende grundejere. Vi har et par spørgsmål i denne forbindelse: 1) Betaler 
Kommunen til vedligeholdelsen af Fuglevangen p.g.a. kørsel til og fra Rensningsanlægget? 2) 
Er det ikke sådan at med den nye lov for privatveje som administreres efter byzoneloven så 
skal ejerne af Fuglevangen/Duevej tåle gennemkørsel uden at andre grundejere nødvendigvis 
skal bidrage til vejens vedligeholdelse? Vi vender tilbage med en dagsorden til 
Generalforsamlingen. Venligst bekræft modtagelsen af denne note med svar på vores to 
spørgsmål. 
 Med venlig hilsen 
 Jørgen Brøndum 
 formand Tlf. 26 81 42 19 G/F Dronningmølle Strandpark I-III 


