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Bestyrelsen beretning for foreningsåret 2016-178 
 
Bestyrelsen har i 2016 haft en enkelt sag til behandling på foranledning af medlemmerne. 

Støjproblemer fra Pres-Vac 
På generalforsamlingen 2016 blev der rejst en sag om støjforurening fra Pres-Vac ifm. med deres 
trykprøvningsaktiviteter. Sagen var bakket op ved underskrifter fra godt 40 grundejere primært fra 
den sydvestlige kvadrant: Storkevang, Vibevang og Spættevang. 

Kommunen havde på foranledning af en klage fra Leif Schiødt, Storkevang 5, foretaget en 
støjmåling, som viste, at Pres-Vac overholdt de gældende støjgrænser. 

Da en enkelt støjmåling ikke kan siges at være repræsentativ, besluttede bestyrelsen at bede de mest 
berørte grundejere om i ugerne 16-19 at registrere generende støj. 

Registreringen resulterede i 4 tilbagemeldinger, hvoraf 3 meldte ingen støjgener i hele perioden, og 
1 meldte støjgener 2 dage og lugtgener (cellulosefortynder) 2 andre dage i måleperioden. 

På den baggrund har bestyrelsen vurderet, at der ikke var grundlag for at forfølge sagen yderligere 
over for Allerød Kommune eller Pres-Vac. 

Bestyrelsen har ikke efterfølgende modtaget yderligere henvendelser fra grundejere om støj- eller 
lugtproblemer.  

______________________________________________________________________________ 
Andre sager har været: 

Interessesondering vedr. Næralarm 
På generalforsamlingen i 2016 præsenterede firmaet Næralarm deres system for tyveri – og 
overfaldsalarm baseret på alarmering af grundejere i nabolaget, som er tilsluttet samme 
netværksgruppe. 

Bestyrelsen er vidende om, at der er etableret mindste én gruppe i vort område, da 2 
bestyrelsesmedlemmer er med i denne gruppe. 

Forårsrengøring af kvarteret 
På foranledning af Louise Weiglin Thorn, Mågevang 8, blev der 24. april gennemført en 
affaldsindsamling i hele kvarteret, så vinteren efterladenskaber blev fjernet og kvarteret gjort 
forårsklart. Indsamlingen, som bakkes op af Danmarks Naturfredningsforening, er en genoptagelse 
af en gammel tradition fra kvarterets pionertid og vil blive gentaget i år. 
Snerydning 

2016 var billigt vedr. snerydning, idet der ikke faldt så meget sne, at rydning var nødvendig. 
Vi har dog allerede i 2017 haft to større rydninger, som vil belaste dette års regnskab. Der har været 
nogle klager ifm. sidste omgang, hvor nogle grundejere har fået kastet sne op på deres ryddede 
fortov, og nogle har fået deres indkørsel blokeret. 

Bestyrelsen har henvendt sig herom til vores entreprenør, som har lovet at præcisere over for 
førerne, at de ikke blokerer indkørsler og i videst muligt omfang respekterer grundejernes egen 
rydning. 
 


