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Smørum, den 27. maj 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 infor-
mere om, hvad der er sket i den mellemliggende periode. 
 
Aktiviteter  
 
Forårshavedage 
De årlige forårshavedage blev afholdt i weekenden den 26.-27. april 2014. Vejret, stem-
ningen, forplejningen og ikke mindst engagementet hos de supermange deltagere (ca. 
40 husstande + bestyrelsen) bidrog til en meget effektiv forårsrengøring, og hvor det 
lykkedes at få udført mange forskellige opgaver. Tak i den forbindelse til alle de grund-
ejere, der havde fundet tid til at deltage. Og specielt tak til de nye grundejere, der havde 
fundet vej til forårsrengøringen. 
 
HUSK i den forbindelse, at jo flere der deltager i havedagene om for- og efteråret, des 
færre penge skal vi bruge på gartneren! 
 
P-striber på den nederste p-plads i Latyrushaven 
Efter ønske gennem årene fra forskellige grundejere fik bestyrelsen på havedagene 
iværksat et opmalingsarbejde af p-striber på den nederste p-plads i Latyrushaven, kon-
kret på midten af p-pladsen, og hvor det gennem årene har været lidt tilfældigt, hvor og 
hvordan man parkerede. 
 
Grønne fællesarealer og gartner 
Vores gartnerfirma – Lidman Haver v/Nicolai Lidman – har tilendebragt renoveringen 
af endnu et gavlområde, denne gang skråningen, der løber fra G30 (gavlsiden), forbi 
DONG´s el-skab og ned til hjørnet af stien ved G62. Der er sået græs på skråningen. 
 
Andet 
 
Affaldscontainere 
Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at nogle grundejere stiller affaldet ved siden 
af affaldscontainerne, når disse er fyldt op. Dette er en meget dårlig ide, da dette – på 
sigt – kan medføre besøg af uønskede dyr og gnavere (rotter m.fl.). 
 
Hvis en affaldscontainer er fyldt op, så besøg én af de andre containere i grundejerfor-
eningen. I yderste konsekvens må I rette henvendelse til kommunens affaldskontor og 
høre, hvad I så skal gøre.  
 
Pap-containere 
Som et forsøg har kommunen opsat to stk. pap-containere i GF Boesagerparken. Vog-
nene er blå og står på hjul tæt på affaldscontainersystemerne ved L47 og ved G38. Den 
ene skal betjene Latyrushaven, og den anden skal betjene Georginehaven.  
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Opstillingen sker i en 1-årig periode og skal hjælpe grundejerne med at smide pap det 
rigtige sted hen, hvis ikke man afleverer det på genbrugsstationen. Pap må nemlig ikke 
smides i de eksisterende nedgravede affaldscontainere, hverken i bio- eller i non-bio. 
 
Storskrald 
Fjernelse af affald, herunder storskrald (ex. møbler mv.), fra den enkeltes ejendom er 
den pågældende grundejers eget ansvar. Storskrald må kun hensættes på de med gult 
opmalede områder på p-pladserne og kun, hvis grundejeren selv har indgået aftale om 
afhentning af dette gennem storskraldsordningen. Du/I skal kontakte Egedal Kommu-
ne for nærmere oplysninger herom. 
 
Storskrald må IKKE anbringes på fællesarealerne – græsplæner mv. – uden bestyrel-
sens udtrykkelige samtykke, jf. vedtægternes § 8, stk. 1 og 2. Sker dette, kan bestyrelsen 
vælge at fjerne det pågældende skrald på den pågældende grundejers regning, jf. ved-
tægternes § 8, stk. 5. 
 
Kontingentindbetaling for maj måned 
I forbindelse med kontingentindbetalingen for maj 2014 er der på vores hjemmeside, 
www.boesagerparken.dk, lagt en besked fra bestyrelsens kasserer, Tina Bredsgaard. 
 
Posten som kasserer i bestyrelsen 
Vores kasserer, Tina Bredsgaard (L19), fraflytter grundejerforeningen med udgangen af 
juni 2014. I henhold til vedtægternes § 21, stk. 2, og bestyrelsens orientering af general-
forsamlingen sidste år vil hun dog fortsat varetage en lang række kassereropgaver om-
kring regnskab og budget m.m. for grundejerforeningen.  
 
Bente Lauridsen (G70) indtræder (som suppleant) i bestyrelsen og vil – udover vareta-
gelse af den løbende kontakt til Tina – varetage lettere kasserer-opgaver i grundejerfor-
eningen indtil generalforsamlingen til efteråret. 
 
Kommende aktiviteter  
 
Efterårshavedag 
Efterårshavedagen forventes afholdt søndag den 5. oktober 2014. Nærmere oplysninger 
bliver udsendt i særskilt invitation. 
 
Generalforsamling 
Generalforsamlingen forventes afholdt torsdag den 30. oktober 2014. Nærmere oplys-
ninger bliver udsendt i særskilt invitation. 
 
Kontakt til bestyrelse 
 
Bestyrelsen/formanden kan kontaktes på e-mail: s.kongsted@hotmail.com eller pr. 
brev: postkassen foran G88. 
 
På bestyrelsens vegne 
Søren Peter Kongsted 


