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Kære Grundejer i Fuglevangen

Nyhedsbrev nr. 45
Dette Nyhedsbrev har 7 punkter:
1. Referat fra Generalforsamlingen 4/5-2019
2. Borgermødet 16/5 om Region Hovedstadens Råstofsplan 2020-2024
3. Villingebæk Vandværk

Ad punkt 1:
Her kommer referatet fra vores årlige Generalforsamling med en varm tak fra bestyrelsen for
støtten og de mange rosende ord (som er undladt i referatet af pladshensyn 😊).
Udenfor referat vil jeg dog lige nævne at omdeling af anonyme breve i vores område ikke er i
orden! – hvis der er noget med hegn og rabatter etc., der bør påtales, så bør det ske ved
personlig kontakt – der kan jo være mange årsager, hvorfor tingene ikke lige ser ud, som de
skal i henhold til tinglyste deklarationer eller vores ordensregler. Måske kan vi endda
hjælpes ad?
Trampoliner er absolut en dejlig ting for vores børn og børnebørn, men de er jo ikke direkte
smukke i sommerlandet. Hvis det er muligt at vælge den lave model, så er der nok flere der
vil være glade og de fungerer jo ligeså godt.

Ad punkt 2:
Region Hovedstaden inviterede til et orienterende og meget velbesøgt borgermøde (der var
ståpladser til de sidst ankomne i kantinen!), i torsdags den 16. maj kl. 17:00-19:00 på
Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød for borgere i Fredensborg Helsingør og
Gribskov. Gravemarkeringen ved Tegningers museum vil blive fjernet fra Råstofsplanen for
2020-2024 ved forelæggelsen til Region Hovedstaddens Miljø og klimaudvalg 27/8-2019,
men det var uklart om markeringen som interesseområde for sand og grus bliver fjernet. Der
blev sagt mange pæne ord om området ved Rusland, men før markeringen bliver fjernet bør
vi nok ikke tage den med ro. Der kommer en 8 ugers høringsperiode inden planen bliver
vedtaget i 2020. Så Gillelejevognmanden Benny Rasmussen kan tidligst håbe på at komme til
at grave ved Rusland en gang i næste råstofsplan 2024-2028 – tidligst.

Ad punkt 3
Vores Villingebæk Vandværks Generalforsamling på søndag 5/5 forløb godt og referatet kan
læses fra Vandværkets hjemmeside: https://www.villingevand.dk/default.aspx .
Pas nu på at fjerne ukrudt og mælkebøtter efter denne dejlig sommerregn der forhåbentlig
fjerner det sidste birkepollen fra luften.
Mange hilsener
Kjell
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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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