Meddelelser fra Rønneholtparkens
Grundejerforeningen
Her er nyhederne fra bestyrelsen. Se og søg på dem på hjemmesiden www.rønneholtparken.dk
eller få dem på mailen. Oktober 2012.

Filmoptagelse til ”Kvinden i buret”.
Efter filmoptagelserne til filmen ”Kvinden i buret” baseret på Jussie Adler-Olsens roman, fik grundejerforeningen en hilsen fra Zentropa, hvor de have været meget tilfredse
med den hjælp de modtog fra flere grundejere i Magnolievangen og Pinievangen.
Filmen er støttet af Allerød Kommune med 750.000 kr. og grundejerforeningen har ydet
støtte i form af hjælp fra grundejerne med en tom P-plads i Magnolievangen.
Storskrald / genbrug.
Allerød Kommune gennemfører periodisk en storskrald ordning, og vi vil anmode
grundejerne om, at storskrald til afhentning først sættes ud til afhentning max en uge før
afhentningen.
Ting til genbrug til Spillopperne, bedes afleveret tidligst 2 dage før afhentningen om
lørdagen, skulle det vise sig, at Spilopperne ikke har medtaget tingene, er den enkelte
grundejer forpligtet til selv at sikre at disse ting afleveres på genbrugspladsen.
Stophane foran ejendommen.
Flere grundejere opfører nu skuret til højre for indgangsdøren.
Vær opmærksom på, at Lillerød Vandværk har krav på adgang til stophanen, som ved
en flytning af skuret, vil være at finde inde i skuret.
Beplantningsplanen.
Nu er beplantningsplanen gennemført for Askevangen samt en del af beplantningsplanen for områder der ligger ud til Rønneholt Parkvej, det er allerede nu planlagt at de
sidste områder ud mod Rønneholt Parkvej, får ny beplantet i foråret 2013.
Cedervangen er den næste vang som får nye planter hvilket tillige sker i 2013, i 2011
kom der ny beplantning i Ligustervangen.
Deklarationen.
Arbejdet med deklarationen og dennes overholdelse fortsætter. Som tidligere oplyst, er
der generelt en god dialog med de berørte grundejere, hvilket er i alles interesse. Bestyrelsen skal derfor fortsat opfordre til dialog med forretningsføreren eller direkte med
bestyrelsen, såfremt man som grundejer ønsker yderligere forklaring.
Maling af flere lokaler i fælleshuset.
Bestyrelsen har besluttet, at lokalerne der benyttes af Klub Rønnen, og også anvendes af
foreninger i Rønneholtparken, nu malet så lokalerne vil fremtræde mere lyse.
Samtidig bliver entreen samt den forreste del af badefaciliteterne også malet, alt bliver
hvidt.
Gulvbelægningen ændres fra guldtæppe til linoleum, som er lettere at renholde.
Klub Rønnen forestår indkøb af nye møbler til opholdslokalet.
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Prisjustering af TV-pakkerne.
Grundpakken er stadig en del af kontingentet, så det betales der ikke særskilt for.
Mellem-pakken stiger fra 460 kr. til 510 kr. i kvartalet.
Fuldpakken stiger fra
780 kr. til 840 kr. i kvartalet.
Baggrunden for prisstigningen er følgende:
Den generelle prisstigning.
Øget betaling for ophavsrettigheder.
Stigende betaling til TV-stationerne samt
Øget afgift til Copydan (Verdens TV)
Du kan hente den nye kanaloversigt på: www.yousee.dk/nykanaloversigt.
Yousee leverer en brochure med kanaloversigten til grundejerforeningen, og denne omdeles umiddelbart efter vi har modtaget brochuren.
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