
Bestyrelsens beretning for 2007 
 
Motorvejen/støj 
Som bekendt er der i efteråret opsat støjskærme på en strækning af Fiskebækbroens østside. Den 
endelige effekt heraf er pt. ikke kendt, men har i øvrigt ikke betydning for Nørreskov Park. 
Videre er en kort strækning af støjvolden langs Skovlinien (ca. ud for Svanesøen) blevet hævet i 
efteråret og genplantet. Effekten fra denne forbedring er ligeledes ikke kendt på nuværende 
tidspunkt. 
Furesø Kommune arbejder på at få foretaget støjberegninger på alle kommunale veje med mere end 
500 biler/døgn, og disse beregninger forventes klar i april måned 2008. Den største støjbelastning i 
vort område er givetvis fra Fiskebækvej..       
 
Der henvises også til GNP hjemmesidens link til Støjgruppens hjemmeside.  
 
Vejtræerne 
Furesø Kommune har efter dialog med grundejerforeningen foretaget en beplantning af vejtræer på 
Mosegård Park 2-32. Der er plantet 3 stk. alm. røn i væsentligt større plantehuller end tidligere.  
Plantningen må betragtes som en forsøgsplantning og erfaringerne må anvendes til forhåbentlig 
fremtidige genplantninger af de visnende rødtjørn. Kommunen har dog pt. ikke planer om eller 
budget til yderligere genplantninger.    
 
Som aftalt på generalforsamlingen i 2007 har grundejerforeningen indhentet rådgivning vedr. valget 
af trætype fra landskabsarkitekt Charlotte Skibsted. 
 
Kommunikationen med Kommunen 
Kommunikationen med kommunen har i det forløbne år forløbet tilfredsstillende for såvel GNP 
som kommunen.  
Kommunen har igen beklaget sig over, at enkelte grundejere ved forskellige lejligheder overfuser 
kommunale medarbejdere på arbejde i det grønne område. Det kan da ikke være rigtigt ! .   
 
Randbeplantning 
Randbeplantningen, der skal vedligeholdes i 2007/2008, Højeloft Vænge området (markeret blå), er 
blevet gennemgået i december af grundejerforeningens  bestyrelse og kommunens gartner efter bl.a. 
input fra de berørte parceller. Vedligeholdelsesniveauet og konkrete træfældninger er derefter aftalt 
med kommunen. 
 
Videre er vi blevet bedt om at indskærpe, at den enkelte grundejer IKKE må foretage beskæring el. 
lign. af randbeplantningen – randbeplantningen ligger i kommunalt område, og er kommunens både 
pligt og ansvar. 
 
Oprydning Det grønne område  
Som i tidligere år indgik vi en aftale med Alugod spejderne om, mod betaling, at foretage en 
oprydning/rensning i Det grønne område omkring randbeplantningen og omkring søerne.  
Set i lyset af mængden af affald fra tidligere oprydninger var dette desværre en nødvendighed, så 
alle der færdes i området opfordres til at bruge opsatte affaldsbeholdere eller til at tage affald med 
hjem. 
Bestyrelsen  vil vurdere om en tilsvarende oprydning er påkrævet også i 2008.  
 



 
Antennemast 
Planerne for etablering af antennemasten på hjørnet af Skovlinen og Fiskebækvej skrider 
tilsyneladende fremad, idet der er givet byggetilladelse 30.11.2007. 
 
 
Det grønne område 
Kommunen har ved petanque banen etableret bord og bænk, og har over grøften ved Svanesøen 
etableret en ny bro til erstatning for den gamle og efterhånden noget rådne bro.   
 
I forbindelse med etableringer af legepladser, gynger, legehuse ect. skal det understreges, at det er 
beboerne lokalt, som har ansvaret for legeanlæg i det grønne område, og ikke grundejerforeningen. 
Dette uanset om grundejerforeningen har ydet tilskud eller ej. 
 
 
Containerplacering. 
På generalforsamlingen i 2007 blev der stillet spørgsmål til om containerplaceringerne var optimale. 
 
Det er de efter bestyrelsens opfattelse. Der holdes øje med vejesedler, og såfremt der over en 
periode er en tydelighed ”skævhed” i mængderne i de enkelte containere, vil placeringerne blive 
justeret. 
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