Nyhedsbrev januar 2022.
Nyt fra bestyrelsesmødet
Regnskabet for 2021 er ved at blive gjort færdigt, og det ser fornuftigt ud.
Varmeregnskab
Årsopgørelsen for 2021 er netop udsendt. Prisen per MWh er blevet 560,- kr. i stedet for 550,- kr. Det
skyldes en afgiftsforhøjelse på gas, som kom efter vi havde gjort budgetterne færdige. Og så har 2021
været et koldt år, så der er desværre mange som får en opkrævning på efterbetaling.
Informationsmøde om ladestandere til elbiler
Som tidligere skrevet arbejder vi med at få forslag klar til generalforsamlingen om etablering af
ladestandere til elbiler. Vi er så langt, at vi inviterer til et informationsmøde om planerne. Det holdes to
uger før generalforsamlingen, og baggrunden er, at vi håber at alle interesserede får lejlighed til at tage
stilling til projektet inden det kommer til behandling på generalforsamlingen. Dermed kan vi forhåbentlig
begrænse den tid, som vi skal bruge til at behandle forslaget på generalforsamlingen. Der vil være behov
for ændring af vedtægterne, og dermed formodentlig behov for en ekstraordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen findere sted 22. marts, og den endelige dato for informationsmødet orienterer vi om
senere.
Trods kulde og slud, skal planterne ud...
Når vi nu alligevel er så godt i gang med omplantning, er vi gået videre langs tennisbanerne mød øst og
hjørnet af Pinievangen og Rønneholtparkvej. Begge steder er gammel, udtjent hæk blevet fjernet, og der
bliver sat ny beplantning af ribes og spirea. De bliver ikke så høje, som det der var tidligere, og dermed
bliver der bedre oversigt ved hjørnet og bedre indkik til tennisbanerne.
Næste opgave er etablering af tre rondeller af samme type, som dem der er sat langs den østlige cykelsti.
De bliver placeret i området i Askevangen ud mod Kollerødvej. I midten bliver der hvid cornel og rundt om
ribes.
I øvrigt kan man nu se, at de træer og store buske, der for nogle år siden blev plantet på volden mod
Kollerødvej, nu er ved at få godt fat. De blev sat som erstatning for de mange træer, der blev ødelagt af
tung sne i november.

Renovering af indkørslen ved L79/L81
Denne indkørsel er etableret med græsarmering og uden afvanding. Det har betydet, at så snart det regner,
står området under vand og det er mudret.

I løbet af de næste par måneder bliver den gamle belægning fjernet, der bliver etableret to
afvandingsbrønde og der bliver asfalteret. Overkørslen mellem cykelstien og stamvejen bliver også
renoveret og asfalteret. Arbejdet udføres af Munck Asfalt, og det er lovet færdigt inden påske.
Råger i Lunden
I Lunden er det stigende antal råger, som er til stor gene for dem, der bor rundt om. Derfor har vi søgt om
tilladelse til at ”regulere bestanden”, og den tilladelse har vi fået. Vi har kontaktet Allerød Jagtforening, som
vil stå for opgaven, der skal være afsluttet senest 15. marts.
Vi giver besked, når der skydes og opsætter skilte med advarsel i området.

