Grundejerforeningen FUGLEVANGEN
3120 Dronningmølle

Dronningmølle, den 6. november, 2020.

Kære Grundejer i Fuglevangen
Nyhedsbrev nr. 54
Dette Nyhedsbrev har følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dronningmølles Bymidte
Arbejdsgruppen for Pandehave Eng og Vang
Vinter og forårsarbejde med Hegn
Mosegrise og Muldvarpe
Nyheder fra Gribvand
Affalds sortering
Pesticider dispensationer til Vandværker

Ad punkt 1 Dronningmølles Bymidte:

Tove har taget et fint initiativ til at kontakte Gribskov Kommune om mere fokus på
vores bymidte og de ”brogede” trafikale forhold i T-krydset mellem Dronningmølle
Strandvej og Villingerødvej. Brevet til Gribskov Kommune og til Netto kan læses fra
disse links:
http://fuglevangen.dk/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/Brev-til-Gribskov-Kommune.pdf
http://fuglevangen.dk/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/Brev-til-Sallinggroup-Netto.pdf

Vores nabo grundejerforeninger og Dronningmølle Borgerforening bakker op om
initiativet, som det fremgår af brevene.
Dronningmølle Borgerforening afholder møde i Trafikgruppen den 12. november kl.
19 i Dronningmølle Huset. De tiltag, som Trafikgruppen har sat i gang, vil blive
gennemgået. Og der vil komme forslag om et møde med kommunens
sagsbehandler, som kan fortælle om, hvilke tiltag der vil blive foretaget.
Alle er meget velkomne, men tilmelding (gerne til mail greenstegnestue@gmail.com) er
nødvendig i disse alvorlige Corona tider.
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Ad punkt 2 Arbejdsgruppen for Pandehave Eng og Vang:

Vi har sammen med Christian Laursen, Formand for Grundejerforeningen
Dronningmølle Strandpark I-III sammensat en arbejdsgruppe til at undersøge
mulighederne for at udvikle vore fælles fredede område syd for jernbanen langs
Pandehave Å. Sletningsaftalen med Michaels Maskinstation, Villingerød er, som
bekendt opsagt med virkning fra 31/12-2020. De 2 grundejerforeninger arbejder nu
og i foråret med at etablere et 0-udgangspunkt for at rette op på
vedligeholdssituationen i respektive områder af det fredede areal for at få fjernet
pile- og elletræs buske og invasive bevoksninger (primært pileurt og Rosa Ragusa
relateret til vore respektive grundejere). Herefter forventes vedligeholdelsen af hele
det fælles område at ske på 50/50 basis indenfor de rammer, som vore
støttemuligheder giver for. Arbejdsgruppens projektbeskrivelse kan læses fra dette
link:
http://fuglevangen.dk/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/Strand-og-Vang-pleje-og-udvikling-af-det-fredede-omr%C3%A5de-vers.-2.pdf

Vi har allerede haft gode og konstruktive møder med Gribskov Kommune, som
Fredningsmyndighed, og Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Begge ser meget
positivt på vore præliminære planer og vil gerne støtte vores arbejde.
Nu arbejdes der i arbejdsgruppen sammen Nordsjællands Landboforening, Agrovi,
med at få udarbejdet ansøgninger om støtte fra Landbrugsstyrelsen, som vi også har
haft en god kontakt til.
Michaels Maskinstation arbejder på at få overført de betalingsrettigheder, som er
relateret til vores område, til os. Betalingsrettighederne er en forudsætning for
landbrugsstøtte.
Vi har midlertidigt registreret os hos Landbrugsstyrelsen nu med Fuglevangens Cvr
nr. men tanken er at vi etablerer en selvstændig juridisk driftsenhed til formålet
med egen bankkonto.
Det er naturligvis vigtigt for os alle, at vi sikrer adgangsforholdene til området, under
hensyn til det dyre og fugleliv vi håber på at fremme.
Løse hunde i naturområdet er fortsat uændret IKKE tilladt i henhold til
Naturbeskyttelseslovens § 24. Udyrkede arealer er åbne for færdsel til fods og ophold, hvis der er
lovlig adgang dertil. Adgang sker på eget ansvar. Hunde skal føres i snor.

Løse hunde stresser
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dyre- og fugleliv, uanset om de er tandløse eller mangler jagtinstinkt og det må vi
hjælpes ad med at undgå.

Ad punkt 3 Vinter og forårsarbejde med Hegn:

Det er i den kommende periode vi skal se til vore hegn at de ikke ekspanderer ud på
fællesarealer og stier. Der er ingen grund til, at hegnet i skel bliver højere end 1,8m
og sørg for at plante og efterplante ved behov foran faste hegn, der er lavet på egen
grund. Det giver vores område et dejligt grønt indtryk. Høje træer langs vore vej skal
beskæres mod vejen, så skraldebiler og flextrafik ikke generes. Blade og fyrrenåle
der falder ned på vejene skal fjernes, også fra vore dræn riste! Der er kun os selv til
at gøre det

Ad punkt 4 Mosegrise og Muldvarpe:
Vi taler tit sammen om Mosegrise og Muldvarpe. Det eneste vi kan tilbyde er vores
dybeste medfølelse.
Med mosegrisene fra Thorshøjgårds marker, som opland for muldvarpe og
mosegrise, har enhver lokal bekæmpelse kun kortvarig effekt.
Prøv at læse mere her: https://www.pestium.dk/dpil/mosegris/
I gamle dage kunne man afhente offset trykplader gratis hos trykkerier og grave
dem ned i skel for at holde skadedyr og skvalderkål i ave.
Jeg har selv muldvarpe eller mosegris invasion fra Fuglevangens rabat og (uden for
referat) køber jeg Calcium Karbid hos DLG (ca. 120 kr./dåse) Ved at finde ned til
gangene lægger jeg to Karbid sten ned og hælder vand på og stopper hullet til med
en flad sten, så røgen presses ned i gangene. Det lugter fælt og virker kraftigt
afskrækkende på de små entreprenante dyr. De kommer ikke igen samme sted men jeg ved ikke hvor længe.

Ad punkt 5 Nyheder fra Gribvand

Regnvand og indsivende grundvand fra gamle betonrør er voksende udfordringer for
Gribvand, sammen med fejlkoblinger af nedløb fra tage. Der arbejdes fra politisk
side på at få tilstandsrapporter til også at omfatte vore egne stikledninger, så det må
betragtes som rettidig omhu at kaste et øje ned i affaldsbrønden ude i ens sidevej
for at se om der løber klart vand på et tidspunkt hvor alt er lukket af. I områder hvor
E-mail til Bestyrelsen ved Formanden: fuglevangen@gmail.com
Hjemmeside: www.fuglevangen.dk - CVR nr. 34449945 - Bank 1551-3543446920
3/4

det er meget slemt med fejlkoblinger (der er mange – men ikke specielt i vores
område!) kommer Gribvand farvestof i tagrenden for at teste hvorfra det uønskede
vand kommer.
Nedlæggelse af Dronningmølle og Smidstrup Renseanlæg er snart på plads og alt
pumpes videre til Gilleleje nye store og udvidede renseanlæg.
https://www.gribvand.dk/cgi-bin/uploads/media/pressemeddelelse/Pressemeddelelse_051120.pdf

Gribskov Landligger Forbund har skrevet en henstilling til Gribvand om at etablere
naturligt hegn til at skjule de grimme stålhegn omkring anlæggene.
Gribvands nyhedsbrev er særdeles godt og kan læses her:
https://www.gribvand.dk/code/pages/newsletter/newsletterpage.aspx?nlid=25

Ad punkt 6 Affalds sortering

Halsnæs er langt fremme på dette område med planer om 4 sorterings
affaldsspande til alle villa og sommerhusejere. Det lyder helt vanvittigt for områder
som vores der hovedsagelig kun må benyttes 40 uger om året. Regningen bliver lagt
på ejendomsskattebilletten. Vi følger udviklingen i Gribskov Kommune gennem
Gribskov Landligger Forbund.

Ad punkt 7 Pesticider dispensationer til Vandværker
Miljø og Fødevareministeriet har lige offentliggjort en meget kritisk rapport om
dette emne, som bare til almen orientering kan rapporten læses her:
https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/fejl-i-sagsbehandling-har-foert-til-forkerte-drikkevandsdispensationer-i-aarevis/

Vores Villingebæk Vandværk er ikke berørt.
Med ønsker om en dejlig vinter med godt helbred i disse strenge Corona tider
Mange hilsener.
Kjell
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