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Dronningmølle, den 6. august, 2019. 
 

 
 

Kære Grundejer i Fuglevangen 
 

Nyhedsbrev nr. 48 
 

Dette Nyhedsbrev har følgende punkter:  
 

1. Mobilmastplacering i Dronningmølle 

2. Gribvand og Gribskov Kommunes rottebekæmpelse 

3. Nyt Fra Gribvand Spildevand 

4. Nyt fra Villingbæk Vandværk 

Ad punkt 1: Mastegruppen har den 2. august skrevet et Notat til Udvalget ”Udvikling, 

By og Land”: 
    Dronningmølle den 2. august 2019 

Til udvalget Udvikling By og Land 

Ved Pernille Søndergaard, Bent Hansen mfl.  

c.c. Kristina Moos Bylov Gribskov Kommune, Dronningmølle Borgerforening, Dronningmølle 

Grundejerforening, Grundejerforeningen Dronningmølle Stationsvej 

 

Notat vedrørende placering af mobilmast i Dronningmølle 

 

Mastegruppen – nu suppleret med deltagere fra Elme Alle og Dronningmølle Stationsvej – finder at ingen af de i 

lokalplansforslag 309.04 og 309.06 omtalte placeringer er acceptable for borgerne i Dronningmølle, jfr. brev til 

Bent Hansen efter mødet den 12. juni. 

 

Det er stadig ikke godtgjort af en uvildig instans at masten på Villingerødvej 19 ikke kan udbygges. 

 

Især de fastboende beboere i nærheden af masten på de foreslåede placeringer vil være generet synsmæssigt og 

udsættes for stråling, som samlet vil medføre et betydeligt (10-20%) fald i huspriserne.  

 

Hvis det kan godtgøres at en udbygning af den nuværende antennemast på Villingerødvej 19  ikke er en 

mulighed, beder Mastegruppen Gribskov Kommune  om at arbejde for en placering på matriklerne ved Mølle 

Alle (matrikel 3kk, Dronningmølle Strandvej 681 og matrikel 3cd, som begge ejes af Gribskov Kommune) eller 

Hulerødvej 38 (matrikel 3cc som ejes af Lauritzen fonden).  Disse placeringer vil genere færrest mulig beboere.  

 

Borgerforeningen afventer et positivt svar fra Lauritzen fonden om placering af masten på deres grund, måske i 

form af et udsigtstårn. Vi forventer svar fra fonden inden mødet den 2. September 2019. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jan-Helge Larsen 

René Jensen 

Flemming Keller 

Kurt Schimmel 
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Sagsfremstillingen i Gribskov Kommune fremgår af referatet fra Punkterne 155 og 156 på 
Udvalgsmødet 12/6-2019: 
https://www.dropbox.com/s/czx02mu9cjrr3jv/Punkt%20155%20og%20156%20Mobilmast%20placering%20i%20Dronningm%C3%B8lle.docx?dl=0  
 

Ad punkt 2: Gribskov Kommune og Gribvands rottebekæmpelsesforsøg har nu 

fungereret i næsten et halvtår og resultaterne for hver vej i vores område kan aflæses på 
følgende link: 
https://www.dropbox.com/s/vunaoj5q1hrgms1/Status%20Rottef%C3%A6ldeprojekt%20Fuglevangen%201ste%20Halv%C3%A5r%202019.pdf?dl=0 

Når antallet af dræbte rotter stabiliserer sig, så vil de batteridrevne rottefælder blive flyttet 
til et andet område.  

Læs mere her om Rottebekæmpelsen i Gribskov: https://www.gribvand.dk/code/pages/subpage345.aspx 

Ad punkt 3:  
Ombygning af Gilleleje Renseanlæg: https://www.gribvand.dk/code/pages/subpage350.aspx 

Gribvand Spildevand A/S referat af bestyrelsesmøde 20/6-2019:  
https://www.gribvand.dk/cgi-bin/uploads/media/Bestyrelse/200619%20Referat%20GVS.pdf 
Gribvand Spildevand - Indvielse af Pårup Slam anlæg 6/6-2019: 
https://www.gribvand.dk/cgi-bin/uploads/media/Parup%20slamanlag/GribVand-Spildevand_Pressemeddelelse_060619.pdf 

Gribvand Spildevand – Nyhedsbreve: https://www.gribvand.dk/code/pages/newsletter/newsletterpage.aspx?nlid=18 

 
Ad punkt 4: Hentet fra Villingebæk Vandværks hjemmeside: 
31. juli 2019: 
Orientering fra Forretningsudvalget om CTA og grundvands ressourcer. 
Chlorothalonil-amidsulfonsyre herefter kaldet CTA. 
Alle vandværker skal teste for dette pesticid senest d. 1. november 2019. Villingebæk 
Vandværk har ikke foretaget denne test endnu. 

Det er der 2 årsager til: 

1)      Der er endnu ikke noget dansk laboratorium der er certificeret til at foretage denne test. 
2)      CTA er et nedbrydningsprodukt af Chlorothalonid der har været anvendt som 
svampemiddel ved dyrkning på friland af hvede, kartofler, ærter, løg, porre, solbær, ribs, og 
jordbær samt agurker og prydplanter i drivhus. Vores vandboringer ligger i fredede og 
uopdyrkede arealer så det er meget lidt sandsynligt at vi finder CTA i vandprøver. 
I øvrigt kan interesserede finde resultatet af alle vandprøver på denne hjemmeside: 
http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=83298  

I pressen skrives der om grundvands mangel på grund af tørke. 
Villingebæk Vandværk er begunstiget af tidligere tiders dygtige vandværks folk der har 
placeret vores boringer (vi har 3) i grundvands lag hvor der er masser af vand. Vi holder 
løbende øje med, at dette fortsætter. Metoden er at se på hvor dyb en ”tragt” vi laver når vi 
starter med at pumpe 37 m3 vand op pr. time. Denne ”tragt” er og har været konstant i 
mange år. 

Til sidst synes jeg vi alle skal glæde os over de mange nye børn, der leger på 
vores veje! Vi skal hjælpe hinanden med at huske på, at vi skal, som bilister, 
være yderst varsomme i trafikken og selvom Fuglevangen forræderisk indbyder 
til at glemme hastigheden, så er  

30-40km/t den klogeste max-hastighed i vores område! 

Mange hilsener og ønsker om en fortsat dejlig sommer.  
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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