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Kære Grundejer i Fuglevangen
Nyhedsbrev nr. 49
Dette Nyhedsbrev har følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Park Allés Afspærring
Vejret og Vejbidrag
Nyt Fra Gribvand Spildevand
Nyt fra Villingebæk Vandværk
Høring om Nationalparkplanen fra Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Dialogmøde om affaldssortering

Ad punkt 1: Park Allés Afspærring

Vi afholdt et møde om afspærringen af Park Allé og vedhæfter her vores ansøgning om
"Regulering af færdslen på privat fællesvej Park Allé, 3120 Dronningmølle":
https://www.dropbox.com/s/jfv2ymya0bhfh12/Ans%C3%B8ging%20om%20trafikregulering%20Park%20All%C3%A9.pdf?dl=0

Her følger også Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-III forudgående brev til
Gribskov Kommune:
https://www.dropbox.com/s/dfgx7xc0glswbon/Strandparks%20Brev%20til%20Gribskov%20Kommune_2019_11_18.pdf?dl=0

Det er værd at bemærke, at såfremt det er i orden med Politiet og der ikke er ”Vejtekniske
og trafikale hensyn der taler imod vores ansøgning” så skal Gribskov Kommune som
vejmyndighed behandle vores ansøgning. Dermed er det resultatet dog ikke givet, men vi
nægter at tro, at sund trafik- og miljøfornuft ikke også råder i Gribskov Kommune.
Vi ved at Grundejerforeningen Dronningmølle Park går med planer om at lave chikaner eller
bumps for at få egne beboere til at køre langsommere. Begejstringen for at få flere bilister
på Park Allé er nok MEGET lille.

Ad punkt 2: Vejret og Vejbidrag

Efter vores møde på Rådhuset får vi et svar fra kommunens juristvikar:
”Det skal igen understreges at Gribskov Kommune, som Vejmyndighed, ikke vil gå ind i sagerne omkring
tildeling af vejret og vedligehold af de private fælles veje, i det dette er privatretlige anliggender, der i tilfælde
af uoverensstemmelser må afgøres ved domstolen.”
hvorefter vi svarer 29/11: ”Vi har meget svært ved at acceptere den kommunale forhalende

forvaltningsskik i denne sag, som indtil nu har ført os rundt i ”manegen” på en måde, som
strider mod almindelig retsbevidsthed og håber, at kommunen, som tinglyst grundejer af
Renseanlæggets Matrikel 1rs og som vejmyndighed, vil gå med til at gennemføre et vej syn
eller en voldgift, der fordeler vedligeholdsudgifterne i henhold til den konstaterede
belastning og ser frem til Byrådets snarlige afgørelse.”
Vi venter fortsat på svar.
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Ad punkt 3: Nyt Fra Gribvand Spildevand
Fra Gribvands hjemmeside kan der læses om arbejdet med Gilleleje Renseanlæg
(https://www.gribvand.dk/code/pages/subpage350.aspx) og planer for en forlænget udløbsledning vest for Gilleleje
Havn (https://www.gribvand.dk/cgi-bin/uploads/media/pressemeddelelse/Ny%20havledning%20sikrer%20badevandet%20i%20Gilleleje.pdf) og lukningen
af Udsholt Renseanlæg, der ligesom Dronningmølle Renseanlæg, der skal nedlægges og
omdannes til en pumpestation (https://www.gribvand.dk/cgi-bin/uploads/media/pressemeddelelse/GribVandSpildevand_Pressemeddelelse_291119.pdf) i 2021/22. Fremdriften med arbejdet med Gilleleje renseanlæg og
udløbsledningen tyder på at Dronningmølle Renseanlæg kan nedlægges senest i slutningen af
2020.

Ad punkt 4: Nyt fra Villingebæk Vandværk

Der er afholdt koordineringsmøde med Gribskov Vandværker 5/12-2019, som der endnu
ikke foreligger referat fra. Oversigten over Gribskovs 15-16 vandværker baseret på
hjemmesideoplysninger fra Gribskovs Vandværker om priser og investeringer kan læses
herfra: https://www.dropbox.com/s/ccdp3rg1nxan1nq/Vandpriser%20Gribskov.pdf?dl=0 Vores vandværk ligger nu i
den pæne ende, både med vandkvalitet, vandpriser og ledningsrenovering. Takstbladet for
2020 kan læses fra hjemmesiden og der vil det fremgå, at den faste afgift nedsætte med kr.
100 + moms og den variable med 25 øre/m3 + moms fra 2020
https://www.villingevand.dk/Portals/125/PDF/Takster/VV%20Takstblad%202020.pdf?ver=2019-10-28-101329-187

Ad punkt 5: Høring om Nationalparkplanen

Nationalparksplanen 2020-2024 er sendt til høring til en imponerende adresseliste, hvor dog
hverken vandværker er forsyningsselskaber var medtaget. Med følgende høringsbrev
inviteres der til forslag og kommentarer til det første udkast til en Nationalparkplan:
Bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland sender Forslag til Nationalparkplan
2020-2026 for Nationalpark Kongernes Nordsjælland og den tilhørende miljørapport i
offentlig høring i perioden fra den 4. december 2019 til og med den 26. februar 2020. Du
kan se forslaget med tilhørende dokumenter på
www.nationalparkkongernesnordsjaelland.dk .
Forslaget til ”Hvad vil vi” fra side 124 til 163 bør læses af alle interesserede med en kraftig
opfordring til at tage del af indholdet og komme med gode forslag. For os sommerhusejere
er det måske forventeligt, at vi har fokus på velstrukturerede oplevelsesmuligheder og
sikring af en nødvendig infrastruktur for at beskytte miljø og naturen og vores
sommerhusområder.

Ad punkt 6: Dialogmøde om affaldssortering

Der er afholdt et ”Dialog-møde” på Rådhuset den 3. december om affaldssortering og
oplægget kan ses fra dette link:

https://www.dropbox.com/s/egetd0wp2rggxgr/Materiale%20fra%20dialogm%C3%B8de%20med%20grundejerforeninger%2003122019.PDF?dl=0

Der bliver ikke lavet referat af dialogmødet, men man kan jo håbe at der blev lavet notater
af de gode indlæg fra de fremmødte. Kommunen vender tilbage til affaldssortering en gang i
det nye år. Vi følger sagen med stor interesse.
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Så går året 2019 på held, som det hedder, og vi går ind i det nye år 2020 med gode
forventninger om samarbejde og resultater med vores naboforeninger og Gribskov
Kommune.
Det er vigtigt, at vi husker på, at vi selv er de første til aktivt at arbejde for at indfri disse
forventninger og at et smil er den korteste vej mellem to mennesker - også hvis der er en
skranke, der skiller os ad.
Der er indløbet flere beretninger om en ”kuldskær” dame, der henter brænde hos vore
sommerhuse, når der ikke er nogen hjemme. Hils på fremmede, som vi møder i vores
område og tilbyd dem hjælp til at finde rundt – det kan virke afskrækkende og husk på, at en
fremmed du møder er måske bare en ven, som du ikke har hilst på før!
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en God Jul og et Rigtigt Godt Nyt Nytår og vi glæder os
til et fortsat godt samarbejde i 2020.

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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