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Dronningmølle, den 29. april, 2019.
Kære Grundejer i Fuglevangen

Nyhedsbrev nr. 44
Dette Nyhedsbrev har 7 punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vejdirektoratets afslag på genoptagelse af klagesag 17/17593 16.april 2019
Vejdirektoratets svar på ”Vejrettigheder til Fuglevangen og Duevej” 16.april 2019
Region Hovedstadens Råstofsplan 2020-2024
Gribskov Grundejerforbund Øst og Forårsmødet 31/5-19
Villingebæk Vandværk
Vores Generalforsamlingen 4/5
7. Sidste fase af asfalteringen af Skovduevej og Fasanvej

Ad punkt 1:
Vi har i januar i år klaget til Vejdirektoratet over en udtalelse, som en repræsentant for
Gribskov Kommune har givet på et møde med vores nabo grundejerforening Dronningmølle
Strandpark I-III at denne grundejerforening ikke behøver vejret til vores Fuglevangen og del
af Duevej.
Vejdirektoratet skriver i det vedhæftede brev:
”Vi kan ikke tage stilling til skønnet inden for lovens rammer. Det betyder, at vi ikke kan tage
stilling til det rimelige eller hensigtsmæssige i f.eks. at kommunen har lægt vægt på/noteret
sig oplysninger om, at der pågik forhandlinger mellem jeres grundejerforening og GF
Dronningmølle Strandpark I-III. Vi kan heller ikke tage stilling til, om Gribskov Kommune
har overholdt god forvaltningsskik.”
Det må være tilladt at nævne her, at vi mener, at Gribskov Kommunes skøn ikke er hverken
rimeligt eller hensigtsmæssigt og god forvaltningsskik er ikke blevet brugt i denne sag.
Vi mener fortsat at afspærringen af Park Allé bør fjernes i ”offentlighedens interesse”.

Ad punkt 2:
Det vedhæftede brev fra Vejdirektoratet om vejrettigheder taler for sig selv:
”Om benyttelse af en privat fællesvej i by og bymæssigt område
Som udgangspunkt er private fællesveje i byer og bymæssigt område åbne ( Jf. privatvejslovens § 3, stk.
1 og 2. 3) for almindelig færdsel.
Det kræver kommunalbestyrelsens tilladelse og politiets samtykke at ændre på den
eksisterende, lovlige regulering af færdslen på de private fællesveje, fx etablere
vejafspærringer, gennemføre forbud imod uvedkommende færdsel o. lign.
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Selvom den private fællesvej er åben for almindelig færdsel, kræver det fortsat vejret til
vejen, hvis ejeren af en ejendom eller folk med lovligt ærinde til denne ejendom ønsker at
benytte vejen som adgang til ejendommen”
Vi vil nu fortsatte arbejdet med at få de pågældende parters tilsagn om at bidrage til betaling
af vore veje og vil naturligvis løbende orientere herom.

Ad punkt 3
Datoen for et borgermøde, Region Hovedstaden inviterer til, ligger nu fast.
Det bliver torsdag den 16. maj kl. 17:00-19:00 og mødet bliver afholdt på Regionsgården,
Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød.
På borgermødet, kan man høre om processen for udarbejdelse af råstofplanen og
miljømæssige forhold for mulige nye råstofgraveområder.
VIGTIGT! For at deltage i borgermødet skal man ind på denne side
https://www.regionh.dk/miljoe/raastoffer/raastofplan/Sider/Partshøring%20og%20borgermøder.aspx

bruge det link, der ligger under ”Tilmelding og her tilmelde sig” til borgermøderne ved at
sende en mail med oplysning om navn, deltagerantal og hvilket møde man ønsker at deltage
i på mailadressen senest den 12. maj før mødets afholdelse.
Vi er alle opfordret til at møde talstærkt op!

Ad punkt 4
Indkaldelse til Sommerhusforbundenes fælles forårsmøde den 31/5 kan læses fra Gribskov
Grundejerforbund Øst’s hjemmeside: http://gggf.dk/, hvis man ikke ønsker at betale for
maden kan man deltage i mødet kl 20:00 efter tilmelding på gggfost@gmail.com .

Ad punkt 5
Indbydelsen fra vores Villingebæk Vandværks Generalforsamling på søndag 5/5 kan læses fra
Vandværkets hjemmeside: https://www.villingevand.dk/default.aspx . 2018 har været et godt
år og vi har nok det fineste vand man kan ønske sig – så hvis tiden tillader, så mød op og vis
interesse!

Ad punk 6
Indkaldelse til vores egen Generalforsamling skulle alle gerne have modtaget for længst og
den kan også læses fra vores hjemmeside og fra Opslagstavlen ved indkørslen til
Fuglevangen – vel mødt!

Ad punkt 7
COLAS har selv varsel arbejdet via sin egen SMS-aftale med TDC og Kraks – men dem der ikke
har telenummer i Kraks modtager så ”kun” varslingen fra Jeres Grundejerforning. For en god
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ordens skyld skal vi understrege, at vi har ikke givet COLAS adgang til vores mail og telefon
oplysninger!
Vi håber arbejdet forløber med mindst mulig gene for beboer og regner med at vi
selvfølgelig vil følge COLAS anvisninger i området.
På gensyn i sommerlandet og på Generalforsamlingen på lørdag 4/5.
Mange hilsener
Kjell

PS 1: Nyhedsbrevet er af aktualitetshensyn begrænset til kendsgerninger i videst mulige omfang og eventuelle vurderinger og fortolkninger
står for min personlige regning.
PS 2: 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. Husk at sende adresse/mail
ændringer til fuglevangen@gmail.com - Nyhedsbrevet vil også efterfølgende kunne læses på fra vore hjemmeside www.fuglevangen.dk og
på vores Facebook: fuglevangen@gmail.com
PS 3: Husk der er højre vigepligt i hele vores område!
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