
Grundejerforeningen Tokkekøb Hegn 
v/John Køhler 
Gøgevang 2, 3450 Allerød  
Tlf: 48170848 
 

    Lillerød d. 9/03 2006 
Årsberetning 2005 
 
I 2005 er der indtruffet flere begivenheder, som har betydning for vores lokalområde 
 
Fortovsrenovering 
I forlængelse af, at vandværket lægger nye rør, har Allerød Kommune påbegyndt en renovering af 
fortovene og kantbelægninger i Fuglekvarteret. Renoveringen sker på en måde, som i mange 
tilfælde indebærer stort besvær og store udgifter for den enkelte grundejer, idet fortovet efter 
renoveringen ikke længere flugter med parcellernes indkørsler. Endvidere er der problemer med, at 
biler støder bunden mod fortovet, da kantstenen fremover ikke sænkes. I stedet lægges en 
”asfaltrampe”. Når vejene senere asfalteres, vil problemet med de for høje overkørsler formindskes 
en del. 
 
Forholdene har medført en intens drøftelse med forvaltningen, og forsøg på indgriben fra politisk 
hold. Alle forsøg på ændring har været forgæves. Fortovene og tilkørselsforholdene er ”den 
fremtidige model” og vil derfor ikke blive ændret. 
 
Det er derfor vigtigt, at foreningen medlemmer ikke bruger tid og kræfter på omlægning af 
indkørsler mv, før de nye høje fortove er etableret. Renoveringen, der følger vandværkets plan, 
forventes færdiggjort over nogle år, men dog senest om 3 år (vandværket er af kommunen opfordret 
til at fremskynde renoveringen). 
 
Kabellægning og nye vejbelysningsarmaturer  
Allerød Kommune har besluttet at kabellægge elforsyningen og anskaffe nye armaturer. Det 
betyder, at alle vange ”gratis” får kabellagt elforsyningen, og at der samtidigt opsættes nye 
belysningsarmaturer. De vange, som selv har betalt for kabellægning og nye armaturer, går dermed 
glib af den fordel, som de øvrige medlemmer af grundejerforeningen nu oplever. De ændrede 
forudsætninger har givet anledning til en vis murren i krogene. Det er vigtigt at slå fast, at det ikke 
er grundejerforeningen, men derimod de enkelte vejlav som har etableret ny belysning på nogle af 
vangene. Grundejerforeningens rolle bestod i sin tid alene i medvirken til at få nedskrevet nogle 
vedtægter for vejlavene, samt indhentning af information.   
 
Bredbånd 
I forbindelse med kabellægningen etablerer Nesa bredbånd i kommunen. Det er baggrunden for, at 
vi i dag på generalforsamlingen giver en redegørelse for de nye muligheder.   
 
    
Lysløjpe 
Planerne om at etablere en lysløjpe i Tokkekøb Hegn gav anledning til hektisk aktivitet i 
Fuglekvarteret. Efter en ganske omfattende underskriftindsamling, som udgik fra vores lokalområde 
er planerne nu skrinlagt. I stedet søges projektet realiseret ved alternativ placering. Mon ikke langt 
hovedparten af foreningens medlemmer er ganske godt tilfreds med den udgang på sagen. 
 
 
 
 



Grundejerforeningen Tokkekøb Hegn 
v/John Køhler 
Gøgevang 2, 3450 Allerød  
Tlf: 48170848 
 
 
Containerordningen 
Containerordningen har i år været en del dyrere end normalt. Det skyldes primært den ekstra 
omgang containere, som blev nødvendiggjort af stormen. Bestyrelsen har med glæde modtaget ros 
for initiativet med ekstracontainere.     


