Nyhedsbrev oktober 2018.
Nyt fra bestyrelsen
Der blev afholdt bestyrelsesmøde 23. oktober.
Generalforsamlingen 2019 afholdes 25. marts 2019. I bestyrelsen er kasserer Lars Bloch og medlem Jens Ebbesen på valg
og begge genopstiller. Medlemmer, der ønsker forslag behandlet til beslutning på generalforsamlingen, skal aflevere disse
forslag til bestyrelsen senest 31. december 2018. I praksis kan det ske ved at sende dem til forretningsføreren.
Tennisbanerne
Efter en lang og god sæson bliver tennisbanerne lukket ned for vinteren 1. november. Vi henstiller, at banerne ikke
benyttes før de genåbnes til foråret.
Affaldssortering
Det fremgår af beslutningsforslag til kommunalbestyrelsen, at der planlægges udrulning af den permanente ordning for
indsamling af genanvendeligt affald i foråret 2020 for rækkehuse med individuelle løsninger. Det omfatter
Rønneholtparken, hvor hver husstand får to containere. Vi skal således have vores containerøer frem til det tidspunkt.
Renovering af stern
Det har vist sig, at vi kan komme til sternen på havesiden, uden at skulle ulejlige ejerne i de enkelte huse. Det gøres ved,
at der lægges en platform over altanen, som hviler på altanvingerne. Arbejdet skrider i øvrigt godt frem, og forfaldet i
krydsfineren er ikke så slemt, som vi på et tidspunkt havde forventet.
Planteplaner
Som tidligere fortalt har vi et større planteprogram for efteråret. Langs volden mod Kollerødvej bliver der sat fyr, syren,
fuglekirsebær og hæg. I den forbindelse ser vi desværre stadig, at der er grundejere, der lægger haveaffald, jord, sten og
grus i området. Det er kedeligt, at nogle få skal ødelægge det pæne indtryk ved at smide deres affald der, i stedet for at
få det afleveret på kommunens genbrugsplads.
I ”Lille Lunden” på hjørnet af Enevangen har vi været nødt til at fælde 9 store kirsebærtræer, som var gået ud. Det er
formodentlig den tørre sommer, som har taget livet af den. Vi har valgt at genplante med to egetræer, men ellers er
bøgetræerne efterhånden så store, at de fint fylder området ud. Og så vil der blive sået en blomstereng under tæerne,
med en blanding af danske vilde blomster.
På skråningen ud for Cedervangen 1 – 9 og videre ud for 11 - 25 langs Rønneholt Parkvej bliver der sat Kejserbuske, som
udmærker sig ved at blomstre om vinteren, hvor de får fine hvide/rosa blomsterklaser med en kraftig sød duft. Der vil
også blive ryddet op i den eksisterende beplantning.
På Ligustervangen stamvej har tørken taget livet af to rønnebærtræer, som vil blive udskiftet.
I vores område vest har vi opstammet de store trægrupper, så de fremstår mere klart defineret. Historien bag disse
grupper er, at Dansk Totalentreprise i 1990 tilbød den daværende bestyrelse, at hvert medlem kunne vælge en træsort,
som man så vil plante i de store grupper. I dag 30 år senere, står de fleste meget flot. Imidlertid er der en gruppe fyr, som
er ved at være udtjente. Derfor planter vi nu en nye gruppe fyr ved siden af den eksisterende, og om nogle år, når de har
fået godt fat, kan vi så fælde den gamle gruppe.
Maling af brønddæksler
Mange har bemærket, at vi har markering brønddæksler med enten et gult V eller helt med gul farve. Dækslerne er til
brønde, der enten er en del af distributionsnettet til fjernevarmen (V brønde) eller til vores drænsystemer. De males op
med et par års mellemrum, for at de hurtigt kan findes en mørk og stormfuld nat, hvor der er en akut situation.
Informationsmøde om forebyggelse af indbrud
Vi har fået en invitation fra Furesø kommune. Politiet m. fl. om et offentligt informationsmøde om sikring mod indbrud.
Invitationen er vedlagt nedenfor.

INVITATION TIL BORGERMØDE I FURESØ KOMMUNE

GØR DIT KVARTER TRYGT
Ved du, hvordan du effektivt kan få tyven til at fravælge dit hjem?
Hør svaret og få gode, konkrete råd til at undgå indbrud, når Det Kriminalpræventive Råd, Realdania, Bolius og
TrygFonden sammen med Furesø Kommune og Nordsjællands Politi inviterer til borgermøde i Farum Arena,
Stavnsholtvej 41, 3520 Farum.

Tirsdag den 27. november 2018 fra kl. 17:30 til 20:00
Hør Nordsjællands Politi fortælle om de lokale forhold, Nabohjælp fortælle om, hvordan I som naboer kan forebygge
indbrud – og få tips fra indbrudstyven selv. I aftenens løb vil der være mad og drikke til både store og små.
Mulighed for børnepasning
Der vil være pædagoger fra en kommunal daginstitution til stede, som
vil se efter børnene, mens I deltager i borgermødet.

Tilmelding senest den 23. november 2018
på e-mail: furesoe@mannov.dk
Oplys ved tilmelding dit navn, samt hvor mange I kommer.
Har du børn med, der skal passes, skal du også oplyse deres alder.

AFTENENS INDLÆG
Velkommen kl. 17.30
Britt Wendelboe, programchef i TrygFonden.
Det gør vi fra kommunens side
Ole Bondo Christensen, borgmester i Furesø Kommune.
Sådan arbejder vi i politiet
Carsten Spliid, politiinspektør og linjechef for Forebyggelse og Nærhed i Nordsjællands Politi.
Mit liv som tyv og tips, der ville få mig til at fravælge din bolig
En tidligere indbrudstyv.
Sådan sikrer du dit hjem
Jørn Juhl Nielsen, sikringsekspert.
Nabohjælp – vejen til en nem, sikker og gratis løsning
Christina Tang Sørensen, kriminolog i Det Kriminalpræventive Råd og TrygFondens projekt Nabohjælp.
Spørgetid og afrunding
Mad og drikke kl. 19.30
Fra kl. 19.30 vil der være mulighed for tilmelding til Nabohjælp og for at få gode råd til indbrudssikring af dit hjem. Du kan
høre mere om:
Politiets arbejde og sikring af eget hjem
Furesø Kommunes arbejde med indbrudsforebyggelse og tryghedsvandringer
Sikringseksperten fra Bo trygt-korpsets tips til indbrudssikring
Nabohjælp
Bo trygt!-indsatsen
Offerrådgivningen

Med Nabohjælp
… står I sammen og hjælper hinanden med at holde øje med hus og lejlighed, i ferier og i hverdagen. Det er gratis at være
med, og erfaringer viser, at vi kan undgå op til hvert 5. indbrud. Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden står bag
projektet.

