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Smørum, den 22. marts 2018 

 

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  

 

Grønne områder 

Gartneren har i januar-februar måned påbegyndt og afsluttet renoveringen af 

skråningen foran L81-105 (gårdsiden). Der er i den forbindelse alene blevet bevaret og 

renoveret én trappe på skråningen, og dette da bestyrelsen har fundet det unødvendigt 

med de mange trappeanlæg, der før renoveringstidspunktet var etableret på 

skråningen. 

 

Udskiftning af brønde 

På efterårshavedagene i oktober 2017 blev det konstateret, at én af regnvandsbrøndene 

i Latyrushaven, nederst på p-pladsen ved rampeanlægget ud mod stien og 

Rådhuslunden, ikke kunne renses. Efterfølgende har undersøgelser vist, at brønden var 

brudt sammen, og en renovering/udskiftning af hele brønden er nu blevet gennemført. 

 

Hvis du/I oplever, at en regnvandsbrønd er stoppet og ikke kan trække vandet, så meld 

gerne tilbage herom til bestyrelsen.  

 

Andet 

 

Maling af carporte 

Som tidligere udmeldt skal carportene males i 2018. Og det er den enkelte carportejer, 

der selv skal udføre arbejdet efter udlevering af maling. Se mere på vores hjemmeside, 

www.boesagerparken.dk, hvornår maling udleveres og hvor. 

 

Bemærk, at carportene skal males i samme farve (Marehalm), og at der ikke kan 

dispenseres fra denne farve. Skal der males i en anden farve, vil det kræve, at 

bestyrelsen træffer en samlet beslutning om maling i en ny farve. For mere, se 

carportregulativet på vores hjemmeside. 

 

Parkering på stamvejene 

Det sker løbende, at der parkeres på de to stamveje, Latyrushaven og Georginehaven – 

kortvarigt såvel som længerevarende. Det er ikke tilladt at parkere på stamvejene, da de 

både er brandveje og fungerer som adgangsveje mellem vores p-pladser og 

Blomsterhaven. Så lad være med at parkere på dem! 

 

Bemærk, at færdselspolitiet er opmærksomt på den ulovlige parkering, og at de 

periodisk foretager kontrol på vejene. 

 

http://www.boesagerparken.dk/
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Uvedkommende parkering på den nederste p-plads i Latyrushaven 

Efter opråb fra grundejere i Latyrushaven omkring uvedkommende parkering på den 

nederste p-plads i Latyrushaven af beboere i og gæster til Rådhuslunden, har 

bestyrelsen kontaktet Domea.dk v/Servicecenter Frederikssund, der administrerer 

lejeboligerne i Afd. 8-34 Rådhuslunden, og forklaret det uhensigtsmæssige i den 

uvedkommende parkering.  

 

Vores henvendelse har umiddelbart båret frugt, idet beboerne i Rådhuslunden vil blive 

orienteret i næste nyhedsbrev fra servicecentret, om at de skal parkere på den blinde 

del af Flodvej og på p-pladserne på bagsiden af Smørumcentret. 

 

Kommende aktiviteter  

 

Forårshavedage 

Vi afholder de årlige forårshavedage i weekenden den 21.-22. april 2018.  

  

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 

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.  

 

Husk i den forbindelse at få jer krydset af på bestyrelsens tilmeldingsliste på selve 

havedagene. 

  

Vi starter ved foreningens redskabsskur lørdag d. 21. april 2018, kl. 10.00. Mere 

info, herunder om opgaver, vil snarest blive udsendt i en 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 

mailto:s.kongsted@hotmail.com

