
Vend papiret for næste side 
 

1 

Smørum, den 6. februar 2016 
 

Nyhedsbrev fra bestyrelsen i GF Boesagerparken 
 
Kære grundejer 
Der er nu gået et stykke tid siden sidste nyhedsbrev, og det er blevet tid til at informere 
om, hvad der er sket i den mellemliggende periode. 
 
Aktiviteter  
 
Renovering af brønde 
Efter flere oversvømmelser af ejendommene ved brøndene ud for G5/G7 og G36/G38 
er de pågældende brønde blevet detaljeret besigtiget, og det er i den forbindelse blevet 
konstateret, at brøndene på det nærmeste er brudt sammen. 
 
Bestyrelsen har derfor iværksat et større renoveringsarbejde af disse, som forventes 
helt afsluttet inden foråret. 
 
Oplever du/I løbende oversvømmelser fra en eller flere brønde, må du/I meget gerne 
melde tilbage til bestyrelsen med besked herom.  
 
Andet 
 
Sne- og glatførebekæmpelse 
Kalenderen siger fortsat vinter – mild eller kold – og på vores hjemmeside, 
www.boesagerparken.dk., kan du se, hvem der har ansvaret for hvilke områder i grund-
ejerforeningen. Og af vinterregulativet på samme hjemmeside kan du/I se rammerne 
for gartnerens gennemførelse af vintertjenesten. 
 
Husholdningsaffald i skraldespandene langs stierne 
Fra vores gårdmænd skal lyde en kraftig opfordring til at smide husholdningsaffaldet i 
de dertil indrettede affaldscontainere og ikke i skraldespandene langs stierne. 
 
Placering af containere mv. på p-pladserne 
Ønsker du/I midlertidigt at placere genstande på p-pladserne i grundejerforeningen, 
ex. containere i forbindelse med renovering af din/jeres ejendom, skal du/I både have 
tilladelse hertil fra kommunen – som vejmyndighed, jf. privatvejslovens § 66 – og 
grundejerforeningen – som ejer af vejarealet. 
 
Det er særligt vigtigt, at du/I får tilladelsen fra grundejerforeningen v/bestyrelsen, da vi 
har ansvaret for, at der kan sikres en fornuftig trafikafvikling på p-pladserne. Hertil 
kommer, at det er vigtigt, at grundejeren får oplyst, at det er denne – og ikke grundejer-
foreningen – der selv er ansvarlig for en forsvarlig afmærkning mv. på containeren, ex. 
ved opsætning af reflekser, lys mv. 
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Papcontainerne og husholdningsaffald 
Selvom Egedal Kommune oprindeligt havde oplyst, at ordningen med placering af to 
papcontainere i grundejerforeningen kun var midlertidig og skulle afsluttes inden 
sommeren 2015, har vi fortsat intet hørt fra kommunen, hvorfor ordningen således 
fortsætter. 
 
I den forbindelse skal lyde den kraftigste opfordring til kun at bruge containerne til 
pap-affald. Bleer og andet husholdningsaffald skal smides i de runde, nedgravede af-
faldscontainere, og er der ikke plads, så søg hen til næste affaldscontainer!  
 
Udover det er temmelig ulækkert med husholdningsaffald i papcontainerne, så tiltræk-
ker affaldet også rotter og andre skadedyr.  
 
Kommende aktiviteter  
 
Fastelavnsfest 2016 
Bestyrelsen er blevet orienteret fra fastelavnsudvalget om, at der bliver planlagt en fa-
stelavnsfest til afholdelse i lokaler på Boesagerskolen, lørdag den 27. februar 2016. 
 
Yderligere info herom, herunder invitation mv., vil selv komme fra fastelavnsudvalget. 
Er der spørgsmål i den forbindelse, skal disse rettes til Jane (L50). 
 
Forårshavedage 
Vi afholder de årlige forårshavedage i weekenden den 16.-17. april 2016.  
  
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 fællesopgaverne!  
 
Vær endvidere opmærksom på, at de grundejere, der deltager, bliver fratrukket et min-
dre 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. 
HUSK i den forbindelse at tilmelde dig/jer hver dag på listen ved skuret. 
  
Vi starter ved foreningens redskabsskur lørdag d. 16. april 2016, kl. 10.00. 
  
Mere info, herunder om opgaver, vil blive 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 


