Grundejerforeningen FUGLEVANGEN 3120 Dronningmølle
E-mail til Bestyrelsen ved Formanden: fuglevangen@gmail.com
Hjemmeside: www.fuglevangen.dk - CVR nr. 34449945 - Bank 1551-3543446920
Dronningmølle, den 27. juni, 2019.

Kære Grundejer i Fuglevangen

Nyhedsbrev nr. 46
Dette Nyhedsbrev har følgende punkter:
1. Anmodning om Vejbidrag
2. Arbejdsweekend
3. Godt Nyt om vores strand
4. Stilleperioder og Højre-vigepligt
5. Gåde råd om haven

Ad punkt 1:
Vi har den 20. juni sendt følgende mail til Udvalgsforperson Pernille Søndergaard:
Kære Pernille Søndergaard
Udvalget Udvikling, By og Land
Vi har en række eksterne anvendere af vores veje, som ikke har vejret og som ikke bidrager til
vedligeholdelsen.
Da kommunen efter en lang og problematisk proces ikke har villet medvirke, blev vi nødt til selv at tage
hånd om vedligeholdelsen af vore veje inklusiv Fuglevangen, Duevej, og Blåmejsevej, som er de veje
eksterne anvendere bruger. Vi fulgte den rådgivning vi har fået Teknologisk Institut. Opgaven blev løst i
efteråret 2018. Vi kender priser, har en god ide om belastning af vejen. Se medfølgende bilag ”Eksterne
anvendere af veje i Fuglevangen Grundejerforening” hvor faktuelle oplysninger og historie er beskrevet.
Der er ligeledes forslag til omkostningsfordeling. Vi har en klar udtalelse fra Vejdirektoratet om, at
anvendere af vores private veje skal have vejret og skal bidrage til vedligeholdelse af de veje de
anvender. Se afsnittet vejret i bilaget med svaret fra Vejdirektoratet 16. april 2019 sag 19-01048-13.
På dette veldefinerede grundlag håber vi nu, at Gribskov Kommune vil gå konstruktivt og objektivt ind i
processen at skabe normale tilstande, det vil sige at eksterne anvendere af vores veje får vejret og
bidrager til vedligeholdelsen af de veje de anvender. Det gælder også Gribvand Spildevand og tidligere
kommunen som grundet lastbil transporten af slam til rensningsanlægget for enden af Fuglevangen er
meget væsentlig årsag til vi måtte vedligeholde Fuglevangen.
Vi foretrækker forhandling inden truslen at vi med accept fra kommune og politi lukker adgangen for
kørende trafik.
Med venlig hilsen på Bestyrelsens vegne
Bent Guldborg og Kjell Nilsson

Vi har vedhæfte Bilag 1 - Bilag 2 fra Vejdirektoratet kan læses fra dette link:
https://www.dropbox.com/s/9o7z8lpa8dao20b/19-01048-13%20Vejrettigheder%20til%20Fuglevangen%20og%20Duevej%2C%20Dronningm%C3%B8lle%205892498_1_0.pdf?dl=0

Forsyningsaktiviteterne var i den forhenværende Græsted-Gilleleje Kommune og efter
sammenlægningen med Helsinge Kommune blev forsyningsaktiviteterne udskilt i 2009/10 i
et helejet kommunalt aktieselskab Gribvand A/S med Gribvand Spildevand som
datterselskab. Vejdirektoratet skriver at direktoratet ikke har myndighed til at forholde sig til
om en lovlig afgørelse baseret på Gribskov Kommunes skøn er rimelig eller hensigtsmæssig
eller om Gribskov Kommune overholder ”god forvaltnings skik”. Det forhindrer naturligvis
ikke os i at have en mening om!
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En kommune har 2 roller: en Myndighedsrolle og en Service rolle. Vores ovennævnte
henvendelse skal derfor ses som et forsøg på at aktivere Gribskov Kommunes ”service rolle”.
På side 3 i Vejdirektoratets skrivelse står der klart: ”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.”

Gribskov Kommune har tidligere meddelt at blokeringen af Park Allé er i orden, da den
tillader gående og cyklende adgang og dette kan så blive vores næste skridt overfor de
grundejere, der ikke har vejret til vore private fælles veje.

Ad punkt 2: Med kyndig vejledning fra Christian Rosen fra Top og Stub har én snes
grundejere frivilligt stillet op til en arbejdsweekend 22-23/6 og lavet et imponerende flot
arbejde med Fuglevangens Elletræer – hvor ser det bare fint ud – stor tak til Jytte, Birgit
og Erling og alle deltagere for det flotte resultat! Se billederne på Bilag 3 vedhæftet.

Ad punkt 3: Ren strand - fra CJ, Ugeposten:
I fredags var der indvielse af Beach Tech 3000 – en strandrensemaskine, som i
sommermånederne især vil køre på strandene i Tisvilde og Dronningmølle.
Det er en kæmpestor ”si”, som langsomt kører langs stranden og filtrerer sandet, så affald og
store sten bliver sorteret fra.
”Vi kommer ikke til at lave naturen om. Men vi vil jo gerne holde strandene rene. Og ved at
fjerne affaldet og de største sten lokker vi samtidig badegæsterne hen i nærheden af vores
livreddere,” siger John Mogensen, leder af Nordkystens Livredningstjeneste.
Under Musik i Lejet i uge 29 vil Nordkystens Livredningstjeneste hver morgen fra ved 5-tiden
køre langs stranden i Tisvildeleje og rense den for affald.
Musik i Lejet har givet et stort tilskud til maskinen, og det samme har EU via FLAG-puljen.

Ad punkt 4: Udfordringer med vores fælles ordensregler dukker jævnligt op og måske
især respekten for vore stilleperioder. Vi har sammen valgt kun at larme i perioderne:




Hverdage og lørdage: kl. 09.00-12.00 og kl. 15.00-18.00
Fredage: kl. 09.00-12.00 og kl. 15.00-19.30
Søn og helligdage: kl. 09.00-12.00

Denne fælles beslutning er med til at give vores fantastisk dejlige område en stilhed og ro for
mennesker og fugleliv, som vi alle værdsætter – også de få der ikke tænker sig om og dem
må vi hjælpes ad med at minde dem om hvor dejligt det er at vi 370 grundejere ikke slår
græs eller larmer hele tiden, medens vi er i sommerlandet.
Vi har alle en tendens til at blive ”fartblinde” når vi kører bil og derfor mærker vi ikke at vi
kører hurtigere end de 40 km/t vi har i området – men et blik på speed-o-meteren viser det
tydeligt, så sæt farten ned, selvom Fuglevangen er bred og flot og husk vi har højre vigepligt i
hele området. Det er en grundlæggende del af færdselsloven, som vi alle har lært da vi fik
kørekort – selv os med de ”grå hjælme”. Udvis gensidig respekt og kør forsigtigt – den høje
hastighed koster få sekunder og kan føre til mange ulykker.
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Ad punkt 5: Af og til dukker der gode råd op i fjernsynet. Senest hørt fra ”Vejret” var, at
når vi vander i tørre perioder, så husk at vande rigeligt, så jorden mindst 20cm nede får
vand. Ellers vil de planter, som vi vil have til at overleve, lave yderligt liggende rødder, som
meget nemt dør i tørken.
Søren Ryge havde forleden et godt råd vedrørende mos – brug en havetromle efter
græsslåning (den larmer ikke!) og mos kan ikke lide at blive tromlet – det kan godt nok tage
en sæson før man ser resultatet, men det er efter sigendes, derfor der ikke er ret meget mos
på golfbaner!
Nu er småfuglene ved at have ruget sine unger ud og tiden er kommet til igen at se kritisk på
beplantningen i skel. Trim den tilbage til skel! – selv Rosa Rasas har godt af at blive trimmet
én gang om året
Mange hilsener og ønsker om en fortsat dejlig sommer.
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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Nyhedsbrev nr. 46
Dette Nyhedsbrev har følgende punkter:
1. Anmodning om Vejbidrag
2. Arbejdsweekend
3. Godt Nyt om vores strand
4. Stilleperioder og Højre-vigepligt
5. Gåde råd om haven

Ad punkt 1:
Vi har den 20. juni sendt følgende mail til Udvalgsforperson Pernille Søndergaard:
Kære Pernille Søndergaard
Udvalget Udvikling, By og Land
Vi har en række eksterne anvendere af vores veje, som ikke har vejret og som ikke bidrager til
vedligeholdelsen.
Da kommunen efter en lang og problematisk proces ikke har villet medvirke, blev vi nødt til selv at tage
hånd om vedligeholdelsen af vore veje inklusiv Fuglevangen, Duevej, og Blåmejsevej, som er de veje
eksterne anvendere bruger. Vi fulgte den rådgivning vi har fået Teknologisk Institut. Opgaven blev løst i
efteråret 2018. Vi kender priser, har en god ide om belastning af vejen. Se medfølgende bilag ”Eksterne
anvendere af veje i Fuglevangen Grundejerforening” hvor faktuelle oplysninger og historie er beskrevet.
Der er ligeledes forslag til omkostningsfordeling. Vi har en klar udtalelse fra Vejdirektoratet om, at
anvendere af vores private veje skal have vejret og skal bidrage til vedligeholdelse af de veje de
anvender. Se afsnittet vejret i bilaget med svaret fra Vejdirektoratet 16. april 2019 sag 19-01048-13.
På dette veldefinerede grundlag håber vi nu, at Gribskov Kommune vil gå konstruktivt og objektivt ind i
processen at skabe normale tilstande, det vil sige at eksterne anvendere af vores veje får vejret og
bidrager til vedligeholdelsen af de veje de anvender. Det gælder også Gribvand Spildevand og tidligere
kommunen som grundet lastbil transporten af slam til rensningsanlægget for enden af Fuglevangen er
meget væsentlig årsag til vi måtte vedligeholde Fuglevangen.
Vi foretrækker forhandling inden truslen at vi med accept fra kommune og politi lukker adgangen for
kørende trafik.
Med venlig hilsen på Bestyrelsens vegne
Bent Guldborg og Kjell Nilsson

Vi har vedhæfte Bilag 1 - Bilag 2 fra Vejdirektoratet kan læses fra dette link:
https://www.dropbox.com/s/9o7z8lpa8dao20b/19-01048-13%20Vejrettigheder%20til%20Fuglevangen%20og%20Duevej%2C%20Dronningm%C3%B8lle%205892498_1_0.pdf?dl=0

Forsyningsaktiviteterne var i den forhenværende Græsted-Gilleleje Kommune og efter
sammenlægningen med Helsinge Kommune blev forsyningsaktiviteterne udskilt i 2009/10 i
et helejet kommunalt aktieselskab Gribvand A/S med Gribvand Spildevand som
datterselskab. Vejdirektoratet skriver at direktoratet ikke har myndighed til at forholde sig til
om en lovlig afgørelse baseret på Gribskov Kommunes skøn er rimelig eller hensigtsmæssig
eller om Gribskov Kommune overholder ”god forvaltnings skik”. Det forhindrer naturligvis
ikke os i at have en mening om!
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En kommune har 2 roller: en Myndighedsrolle og en Service rolle. Vores ovennævnte
henvendelse skal derfor ses som et forsøg på at aktivere Gribskov Kommunes ”service rolle”.
På side 3 i Vejdirektoratets skrivelse står der klart: ”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.”

Gribskov Kommune har tidligere meddelt at blokeringen af Park Allé er i orden, da den
tillader gående og cyklende adgang og dette kan så blive vores næste skridt overfor de
grundejere, der ikke har vejret til vore private fælles veje.

Ad punkt 2: Med kyndig vejledning fra Christian Rosen fra Top og Stub har én snes
grundejere frivilligt stillet op til en arbejdsweekend 22-23/6 og lavet et imponerende flot
arbejde med Fuglevangens Elletræer – hvor ser det bare fint ud – stor tak til Jytte, Birgit
og Erling og alle deltagere for det flotte resultat! Se billederne på Bilag 3 vedhæftet.

Ad punkt 3: Ren strand - fra CJ, Ugeposten:
I fredags var der indvielse af Beach Tech 3000 – en strandrensemaskine, som i
sommermånederne især vil køre på strandene i Tisvilde og Dronningmølle.
Det er en kæmpestor ”si”, som langsomt kører langs stranden og filtrerer sandet, så affald og
store sten bliver sorteret fra.
”Vi kommer ikke til at lave naturen om. Men vi vil jo gerne holde strandene rene. Og ved at
fjerne affaldet og de største sten lokker vi samtidig badegæsterne hen i nærheden af vores
livreddere,” siger John Mogensen, leder af Nordkystens Livredningstjeneste.
Under Musik i Lejet i uge 29 vil Nordkystens Livredningstjeneste hver morgen fra ved 5-tiden
køre langs stranden i Tisvildeleje og rense den for affald.
Musik i Lejet har givet et stort tilskud til maskinen, og det samme har EU via FLAG-puljen.

Ad punkt 4: Udfordringer med vores fælles ordensregler dukker jævnligt op og måske
især respekten for vore stilleperioder. Vi har sammen valgt kun at larme i perioderne:




Hverdage og lørdage: kl. 09.00-12.00 og kl. 15.00-18.00
Fredage: kl. 09.00-12.00 og kl. 15.00-19.30
Søn og helligdage: kl. 09.00-12.00

Denne fælles beslutning er med til at give vores fantastisk dejlige område en stilhed og ro for
mennesker og fugleliv, som vi alle værdsætter – også de få der ikke tænker sig om og dem
må vi hjælpes ad med at minde dem om hvor dejligt det er at vi 370 grundejere ikke slår
græs eller larmer hele tiden, medens vi er i sommerlandet.
Vi har alle en tendens til at blive ”fartblinde” når vi kører bil og derfor mærker vi ikke at vi
kører hurtigere end de 40 km/t vi har i området – men et blik på speed-o-meteren viser det
tydeligt, så sæt farten ned, selvom Fuglevangen er bred og flot og husk vi har højre vigepligt i
hele området. Det er en grundlæggende del af færdselsloven, som vi alle har lært da vi fik
kørekort – selv os med de ”grå hjælme”. Udvis gensidig respekt og kør forsigtigt – den høje
hastighed koster få sekunder og kan føre til mange ulykker.
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Ad punkt 5: Af og til dukker der gode råd op i fjernsynet. Senest hørt fra ”Vejret” var, at
når vi vander i tørre perioder, så husk at vande rigeligt, så jorden mindst 20cm nede får
vand. Ellers vil de planter, som vi vil have til at overleve, lave yderligt liggende rødder, som
meget nemt dør i tørken.
Søren Ryge havde forleden et godt råd vedrørende mos – brug en havetromle efter
græsslåning (den larmer ikke!) og mos kan ikke lide at blive tromlet – det kan godt nok tage
en sæson før man ser resultatet, men det er efter sigendes, derfor der ikke er ret meget mos
på golfbaner!
Nu er småfuglene ved at have ruget sine unger ud og tiden er kommet til igen at se kritisk på
beplantningen i skel. Trim den tilbage til skel! – selv Rosa Rasas har godt af at blive trimmet
én gang om året
Mange hilsener og ønsker om en fortsat dejlig sommer.
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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