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Smørum, den 28. marts 2014 
 

Nyhedsbrev fra bestyrelsen i GF Boesagerparken 
 
Kære grundejer 
Der er nu gået nogle måneder siden sidste nyhedsbrev, og det er blevet tid til at informere om, 
hvad der er sket i den mellemliggende periode. 
  
Aktiviteter:  
Fastelavnsfesten blev afholdt søndag den 23. februar 2014 på Boesagerskolen, og der var igen 
en flot deltagelse (over 100 personer). Festen var en stor succes, og i den forbindelse skal der 
lyde en stor tak til alle – deltagere og hjælpende hænder – for at gøre fastelavnsfesten til en så-
dan succes. Samtidig vil vi gerne takke følgende sponsorer:  
  
SuperBrugsen, Smørum Golfcenter Restaurant, Smørum Golfcenter Butik, Müller & 
Vølcker, Nordea, Nybolig, Flügger, Flora C, Capow, Den Grønne Oase, Smørum Pizzaria, 
Cafe Smørhullet/Idrætshallen, Café Laqart, Restaurant Ankara, Slikparadiset, Hår-
rødderne, Frisør Hos Helle, Boomerang Wellness, Kære Børn - Ballerupcentret, Ballerup 
Cykelcenter, Jonstrup Gl. Købmandsgård, Q8 – Grantoften, Servicekiosken, XL/JA-
Byggeland, samt Værløse Bio. 
  
Vi forventer selvfølgelig at gentage fastelavnsfesten næste år.  
 
Men kræfterne, der kommer til at bære festen fra 2015 og fremover, vil primært blive lagt i fri-
villige hænder, da bestyrelsen, herunder dens enkelte medlemmer, har en række andre priorite-
ringer og udfordringer at arbejde med. I den forbindelse har en lille håndfuld grundejere meldt 
sig til fastelavnsudvalget. Og det skal de have stor tak for! 
  
Andet: 
Tyverier 
Grundejerforeningen har gennem 2013/2014 desværre været ramme for en række tyverier, pri-
mært tyveri af hjul fra parkerede biler på p-pladserne. Tyverierne er typisk sket på hverdagsnæt-
ter og har medført, at grundejere om morgenen har opdaget, at deres bil står på fire mælkekasser 
og med bolte m.m. fra hjulene liggende på asfalten. 
 
Tyverier af hjul fra biler er ligeledes sket andre steder i Smørum. 
 
Vi er dog gennem Lokalnyt blevet opmærksomme på, at politiet har fået gode spor at arbejde 
med, idet en kvik grundejer andetsteds i Smørum har taget fotos af den/de mistænkte. 
 
Vi er ligeledes blevet opmærksomme på, at der også er sket indbrud i enkelte rækkehuse. 
 
Uanset om det drejer sig om tyveri fra biler eller indbrud i huse, skal sådanne forhold anmeldes 
til politiet. I den forbindelse kan vi – som bestyrelse – alene opfordre til aftaler om nabohjælp, 
opsætning af tyverialarmer mv.  
 
Renovationsordning 
Affaldscontainerne er blevet taget i brug. I den forbindelse skal vi opfordre grundejerne til alene 
at benytte containerne til almindeligt husholdningsaffald (som i den gamle affaldsordning med 
sæk på matriklen), idet vi fra kommunens side har modtaget oplysninger om, at en række 
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grundejere desværre smider ikke-husholdningsaffald i containerne (ex. pap, aviser, puder, gar-
dinstænger m.m.).  
 
Sidstnævnte affald skal stadig sorteres og afleveres på genbrugsstationen eller i de opsatte fla-
ske- og aviscontainere.  
 
Konsekvensen ved fortsat at smide ikke-husholdningsaffald i affaldscontainerne kan blive, at 
kommunen øger tømningsintervallet med en mérudgift til følge. Denne mérudgift vil blive på-
lagt grundejerne. 
  
Har du/I spørgsmål eller bemærkninger til renovationsordningen, bedes du/I kontakte Egedal 
Kommune på affald@egekom.dk.  
  
Velkomstfolder 
Bestyrelsen er ved at lægge sidste hånd på en velkomstfolder og som er en del af den i vedtæg-
ternes § 2, stk. 6, nævnte velkomstpakke. Folderen skal tjene som en intro for nye (og eksiste-
rende) grundejere om grundejerforeningen og dens virke m.m. Samtidig vil folderen indeholde 
en række praktiske oplysninger. Vi forventer, at folderen kan blive lagt på vores hjemmeside, 
www.boesagerparken.dk, inden sommerferien i år. 
 
Kommende aktiviteter: 
Grønne områder 
Efter renoveringen af skråningen ud for L14-L26 er turen kommet til andre områder i grundejer-
foreningen. I den forbindelse vil bestyrelsen vurdere, hvilke områder (gavle, skråninger mv.), 
der er af en sådan karakter, at disse bør undergå en renovering af gartnerfirmaet i 2014. 
  
Forårshavedage 
Vi afholder de årlige forårshavedage i weekenden den 26.-27. april 2014.  
  
Vi opfordrer alle grundejere til at komme og deltage i havedagene, hvor vi har opgaver for både 
store og små. Så selvom man ikke føler, at man kan bidrage så meget, så er al deltagelse til stor 
hjælp. Så alle er velkomne! Og husk også, at vi sparer penge ved selv at ordne mange af fælles-
opgaverne!  
 
Vær endvidere opmærksom på, at de grundejere, der deltager, bliver fratrukket et mindre beløb i 
det årlige kontingent til grundejerforeningen. Pt. er der tale om 200 kr. pr. husstand pr. dag, dvs. 
max. 400 kr. pr. husstand for forårshavedagene i weekenden. 
  
Vi starter ved foreningens redskabsskur lørdag d. 26. april 2014, kl. 10.00. 
  
Mere info, herunder om opgaver, vil blive udsendt i særskilt invitation. 
  
Kontakt til bestyrelsen: 
Bestyrelsen/formanden kan kontaktes på e-mail: s.kongsted@hotmail.com eller pr. 
brev: formandens postkasse (Georginehaven 88). 
  
På bestyrelsens vegne  

Søren Peter Kongsted 

 


