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Det forgange år har været stille med hensyn til nye initiativer, så her er en kort gennemgang. 

 Snerydning: 

Der har i 2013 ikke været bestilt snerydning, da kommunen stort set levede op til sine forpligtelser i så henseende. Vi 

havde en enkelt periode i starten af 2013, hvor vejene var glatte i lang tid, da der kom frost hurtigt efter en gang tø. 

Denne situation blev forsøgt imødegået i januar, hvor der en fredag faldt tøsne med udsigt til efterfølgende langvarig 

frost, og hvor kommunen ikke ryddede ifm snefaldet.. Her blev det vurderet, at risikoen for glatte veje i længere tid igen 

var til stede, og der blev derfor bestilt snerydning. Dette afstedkom flere reaktioner fra medlemmer – både, at det ikke 

var nødvendigt samt at det blev gjort for sent ... 

Baggrunden for rydningen var, at risikoen for at det blev for farligt at færdes i kvarteret, det være sig i bil, på cykel, eller 

til fods, vurderedes at være høj. 

Containerordningen: 

Der har været opstillet containere til haveaffald to gange i det forgangne år og det er vores indtryk, at medlemmerne 

generelt er glade for ordningen. 

I år bliver der igen opstillet container to gange. Første omgang starter midt i maj. 

Frederiksborgvej: 

Der er vist ingen, der ikke har bemærket, at Frederiksborgvej er blevet omlagt, så den er blevet smallere samt at der er 

kommet cykel/gangsti på begge sider. Sidstnævnte har medført, at oversigtsforholdene ved udkørsel fra Ørnevang, 

Fuglevang og Mågevang er blevet ret dårlige – mange er bange for at ramme en hurtigkørende cyklist, når de kører frem 

for at orientere sig. Der er blevet rettet henvendelse til kommunen om at etablere striber med adskillelse af cykel- og 

gangsti, så cyklisterne ledes til at køre nærmest muligt Frederiksborgvej. Foreløbig er intet sket .... 

Bestyrelsen: 

Vores sekretær Bo Brinck har besluttet at trække sig fra bestyrelsen 

Der skal lyde en stor tak for indsatsen til dig 

Ligeledes trækker formanden Lau Gottschalk Nygaard sig endegyldigt efter 9 år i bestyrelsen og 5 år som formand. 


