
Bestyrelsens beretning for 2009

Bøgehække

Det tilbagevendende problem med alt for brede bøgehække, især ud til offentligt fortov har ændret 
sig markant – hækkene er blevet klippet godt ind, og fortovene er nogenlunde passable – tak for en 
fin indsats til de aktive parceller.

Hækhøjden er imidlertid fortsat generelt for høj og meget for høj hos enkelte. Grundejerforeningen 
vil indtrængende opfordre til, at de høje hække skæres ned.  

Vejtræerne

Der er blevet genplantet mange nye vejtræer ved rækkehusene, og det ser rigtig godt ud. De 
plantede træer er især på Højeloft Vænge. Mosegård Park er ikke rigtigt med, selvom man nok 
kunne mene, at det var mere tiltrængt på et par af stikvejene her, hvor der er lange nøgne 
murfacader.

En inspektion af de gamle træer viser desværre, at der må forventes at være behov for en del 
genplantning i de kommende år, hvis vi fortsat vil have vejtræer på vore stikveje. 
Grundejerforeningen vil derfor fortsat give et tilskud på ca. kr. 500 til et træ (Almindelig  Røn), 
spagnum og en plantepæl, og evt. bistå med organisering af opgravning/plantning hos grundejere, 
der ikke vil kunne klare dette selv.
 
Randbeplantning

Randbeplantningen, der skal vedligeholdes i 2009/2010,Skovlinien langs Mosegård Park, er blevet 
gennemgået i januar 2010 med kommunens gartner. Vedligeholdelsesniveauet og konkrete 
træfældninger er derefter aftalt med kommunen.
På en strækning langs Langkær Vænge er der genplantet hvidtjørn i randbeplantningen mod 
Krebsesøen.. 

Private boligveje.

I juni måned blev en byrådsvedtagelse om at ændre offentlige boligveje til private boligveje sendt 
til hjørnespark – udskudt til 2010 budgetbehandlingen. Efterfølgende blev punktet taget ud af 
budgettet.

Op til valget i november skrev grundejerforeningen til gruppeformanden for hvert parti i byrådet og 
spurgte: 
Vil dit parti stemme for en privatisering af de offentlige boligveje, såfremt spørgsmålet kommer op 
igen i 2009 eller 2010 ?
Alle partier svarede klart Nej, de radikale  måske med lidt forbehold. 

Containere og flishug.
Containeranvendelsen vurderes løbende og (vægt)mængden i de enkelte containere registreres. 



Støjhandlingsplan.

Grundejerforeningen har afgivet høringssvar på kommunens forslag til støjplan. 

Vi har peget på, at det altdominerende støjproblem for store dele af Nørreskov Park samt andre 
store områder i kommunen er motorvejsstøjen, og at en dæmpning heraf bør have 1. prioritet.

Kommuneplan.

Kommunen har i sommeren udsendt lokalplan 2009 for Furesø kommune. Grundejerforeningen har 
ikke indsendt høringssvar.
Et område der berører flere grundejere på Mosegaard Park er lokalplanen for området langs 
Skovlinien mellem Mosegaard Park – børneinstitutionen – kunstgræsfodboldbanen (tidl. lokalplan 
77 området), som ønskes solgt af kommunen med henblik på opførelse af etageboliger eller tæt lav 
bebyggelse. De omkringliggende parceller er blevet hørt af kommunen.   

Skt. Hans 2010.

En række medlemmer har tilkendegivet, at de gerne så, at Skt. Hans bålarrangementet startede 
tidligere end det sædvanlige tidspunkt kl. 22, for dermed at tage et større hensyn til mindre børn og 
måske de almindelige sociale komsammen aktiviteter i forbindelse med Skt. Hans.

Bålet vil derfor forsøgsvis blive tændt kl. 21 i 2010, og vi håber på det sædvanligt store fremmøde. 

E-mail.

 Ca. 50%  af  medlemmerne har registreret en e-mail adresse til fremsendelse af nyhedsbreve mm. 
Vi så gerne, at mange flere tilsluttede sig med en e-mail adresse, således at vi gradvist får mulighed 
for at fremsende mødeindkaldelse, referater o.lign. via mail, og dermed spare udgifter til kopiering 
og husstandsomdeling af materiale.
Meld jer til via hjemmesiden www.norreskovpark.dk. 

På bestyrelsens vegne

Ole Kyhl
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