Lillerød d. 6/03 2008
Årsberetning 2007
Året 2007 har ikke været præget af de store begivenheder, men der er dog sket ting som har
betydning for vores lokalområde.
Fortovsrenovering
Renovering af fortovene og kantbelægningerne i Fuglekvarteret er fortsat i 2007og nærmer sig nu
sin afslutning. Det der mangler er kantbelægninger flere steder men især asfaltering, og indtil det
sker er der flere steder problemer med biler der støder bunden mod kanten af fortovet. Asfalteringen
forventes dog at ske i løbet af 2008.
Når renoveringen er færdig vil der helt klart være sket et løft i vores lokalområde, og trods et
langvarigt forløb, og bekostelige omlægninger af flere medlemmers indkørsler, er slutresultatet som
det blandt andet kan ses på Allikevang tilfredsstillende.
Kabellægning og nye armaturer
Kabellægningen af elforsyningen og anskaffe nye armaturer er nu på plads. Det betyder, at alle
vange også af den vej får et ”løft”, således at Fuglekvarteret nu fremstår pænere og mere helstøbt
end nogensinde.
Containerordningen
Forårets regningen for containerordningen var så meget dyrere end normalt, at bestyrelsen så sig
nødsaget til at aflyse efterårets containere. Årsagen til dette drastiske skridt var, at det ikke var
muligt før meget sent at få en afklaring og ordning på forårets meget store regning.
Det er naturligvis ikke tilfredsstillende når containerne aflyses i sidste øjeblik, men bestyrelsen
håber, at foreningens medlemmer viser forståelse for, at vi følte os nødsaget til at standse op, indtil
vi fik en afklaring.
Som et plaster på såret, blev der aftalt en nødordning med trailere fra Hydro/Texaco tanken, og en
mindre del af medlemmerne har gjort brug af dette tilbud.
Byggeri på Statenegårdens jorder
Et af de relativt få steder der i henhold til Fingerplanen kan ske boligudbygning i Allerød kommune
er på Statenegårdens jorder. Hvis Allerød Kommune vælger at gå den vej, vil vi i
grundejerforeningens bestyrelse forsøge at gøre vores indflydelse gældende, således at et eventuelt
nyt boligområde indpasses bedst muligt. I den forbindelse kunne det være ønskeligt med en
grønning imellem et eventuelt nyt boligområde, og Fuglekvarteret.
Muldvarpen er solgt
Daginstitutionen Muldvarpen ved Ville Heise er solgt til Københavns Kommune. Det betyder, at
der fremover ikke igen bliver hidsig bilkørsel gennem Fuglekvarteret. I stedet vil børnene på samme
måde som de senere år blive bragt og hentet i bus morgen og eftermiddag.

