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Velkommen til denne udgave af Ulleroden – magasinet for alle 104 grundejere i Ullerødhave.  

 

Bestyrelsen, hvis medlemmer du kan finde på Bagsiden, har siden sidste Ullerod især glædet sig 

over den store opbakning der var til sommerfesten, så TAK FOR SIDST til alle der mødte op. Det 

var også herligt at få en hjælpende hånd fra grundejere, der ikke sidder i bestyrelsen. Vi er meget 

glade for at konstatere, at der stadig er lidt ”fællesskabsånd” tilbage selv om hækkene er blevet 

høje. Se billeder fra festen på vores hjemmeside www.ulleroden.dk. 

 

Efteråret er over os, og med det kommer bunker af raslende blade og brændeovnsrøg fra 

Fasanvænget (i hvert fald hvis du bor på Drosselvænget;-). Julehandlen er gået i gang, og måske 

har du allerede købt eller bagt de første pebernødder? Tag en håndfuld og sæt dig i 10 minutter 

med  Ulleroden og en kop varm te. God læselyst. 

 

Mvh. Redaktionen 

__________________________________________________________________________ 

 

Indholdsfortegnelse 
Hvad skal vi med en grundejerforening ? 

Nogle grundejere vil sandsynligvis have stillet sig selv dette spørgsmål i tidens løb – måske i 

forbindelse med at de 2 årlige girokort betales. Svaret findes i en beskrivelse af de opgaver, som af 

praktiske hensyn er lagt i grundejerforeningens regi. Opgaver, som man måske ikke lægger mærke 

til i det daglige, men som er med til at bevare vores lille område som et af de mest attraktive i 

Kokkedal.  

 

Først og fremmest skal nævnes pasning og pleje af de grønne områder. Den opgave har vi bedt en 

gartner om at løse. Gartnerens opgaver kan du læse mere om inde i Ulleroden. 

 

Grundejerforeningen sørger også for at foreningens bygninger bliver ved med at følge de af 

arkitekten fastsatte standarder. Her har der dog været lidt rod og snyd i tidens løb, så ikke alle 

tilbygninger, vinduer og gavle er blevet hensigtsmæssige ud fra en arkitektonisk synsvinkel. Det er 

der rettet op på nu, idet den længe ventede vejledning til tilbygninger, vinduer osv. er færdig. Læs 

mere om hvordan du kan få tegninger m.m. inde i Ulleroden.  

 

Grundejerne ejer i fællesskab de 3 fine legepladser og det er vores fælles ansvar at holde dem ved 

lige. For et par år siden blev legepladserne renoveret, men der er stadig behov for en skrue hist og 

lidt maling pist.  

 

Det er også grundejerforeningen, der står for de mere fornøjelige tiltag så som Sommerfest, 

Fastelavn og Skt. Hans. Der er nyt vedrørende Skt. Hans bålet – eller møgbunken, som nogen 

kalder den – og så er vi blevet inviteret til Loppemarked. 

_______________________________________________________________ 

 



Ullerødhaves ydre arealer - grønne 

områder . 
Vi har i bebyggelsen et meget stort aktiv i 

form af  veldisponerede grønne fællesområder 

med legepladser og  en variation i beplantning 

lige  fra græsplæner med buske og fritstående 

træer til grupper af træer, der i dag  - efter 

mere end 20 år – har fået karakter af skov. 

 

Hvad er det nu lige vi har gang i  --- med 

hensyn til vedligeholdelse af disse områder. 

Efterfølgende er en summarisk beskrivelse  af  

den fordeling af opgaver tidligere generalfor-

samlinger har vedtaget, og  som er formuleret 

i ” Grøn vedligeholdelsesplan for fællesareal-

erne i Ullerødhave ” . 

 

Gartneren (planteskole og anlægsgartner-

firma Jørgen W. Petersen) tager sig af 

følgende : 

Slåning af græsarealer, beskæring og 

udtynding af buske og buskads, beskæring af 

træer på ”Den spanske plads ”, beskæring af 

allé-træer i bebyggelsen, udskiftning af sand i 

sandkasser. 

Aftaler med gartneren løber et år ad gangen 

og vedtages på den årlige generalforsamling 

under posten ” næste års budget ”. 

Foreningens opgaver – iht. Vedligeholdel-

sesplanen er: 

Vedligehold af gæsteparkeringspladser (ikke 

de private), blomstereng – eftersåning/løg-

plantning , vedligehold  (rydning/fældning/ 

opstamning) af træer i ”skoven ved banen”, 

træbeskyttelse af brandbomme, vedligehold af 

legeredskaber, basketball-net ved asfaltplad-

sen, fællesskuret, havebænke. 

Kommunens opgaver – vedligehold af rund-

kørsler incl. beplantning, kantstikning langs 

offentlige stier og veje. 

 

Intentionerne bag ovennævnte fordeling af 

opgaver er udmærket --- men vi må nok sige, 

at realiteterne har overhalet intentionerne – 

det kan der gives mange forklaringer på, bl.a. 

har der ikke været fremmøde på de ”fælles 

oprydningsdage” – så bestyrelsen må ligesom 

tage det derfra, hvorfor vi til kommende 

generalforsamling vil fremlægge forslag til en 

revideret opgavefordeling, incl. budget. 

Der vil blive tale om i større grad at outsource 

en væsentlig del af ”foreningens opgaver” til 

eksterne leverandører. 

Som kommende vinteraktivitet har vi bedt om 

pris på følgende vedligeholdelsesopgaver: 

- beskæring/fældning af træer i skoven 

ved banen og i gården ved Dr. 307- 

309. 

- oprydning/fældning af træer i lunden 

ved legepladsen i Rypevænget. 

- beskæring/ fældning af udgåede træer 

langs hovedstien fra Ry 252 og op 

mod viadukten. 

- grundig beskæring af træer på den 

spanske plads. 

Opgaverne vil blive igangsat i vinterperioden 

under hensyntagen til dette års driftsbudget. 

 

Henkastning af affald på fællesarealer – 

den går altså ikke !!! – flovt. 

Vi har fået en berettiget reklamation fra 

bestyrelsen hos vore naboer i Jellerød Have 

om at en (genkendt) beboer i Ullerødhave har 

valgt at henkaste eget haveaffald i 

fællesarealet hos vor nabo. Dette er ikke bare 

”flovt” – men også et meget dårligt signal til 

omgivelserne. 

Vi henviser til – og indskærper nok engang - 

at affald ikke henkastes i fællesarealer - 

hverken hos os eller vore naboer. Hos os 

drejer det sig hovedsaglig om bålpladsen: Der 

er alt for meget affald til at vi kan brænde det 

hele af til Skt. Hans og det koster mange 

penge at få det fjernet til foråret. Brug den 

GRATIS affaldsplads ved vandtårnet !   

Fremtidig bortskaffelse af privat affald fra 

fællesarealer sker på det enkelte medlems 

egen regning uden at belaste grundejer-

foreningens budget. 

 

Skraldespande 
Vi har ventet længe – alt for længe, men nu er 

de der! Der er sat skraldespande op ved de tre 

legepladser. Nu er det så op til brugerne og 

andre besøgende på legepladserne at bruge 



dem. Vi vil bede gartneren om at tømme dem 

efter behov. 

 

Pjecen ”Hegn…og et godt naboskab”  - 

hvorfor nu det ?? 

Bestyrelsen har vedligeholdelsesplaner for 

fællesarealer – jf. ovenstående. På 

medlemmernes private arealer har vi ikke – 

og bestyrelsen ønsker ikke at udarbejde planer 

herfor, men i stedet appellere til, at man 

indgår i en konstruktiv og venskabelig dialog 

med sin nabo/genbo om evt. gener ved høje 

træer, buske og planter. Her kan også være 

tale om dårlige oversigtsforhold ved indkørs-

ler og adgangsveje til husene – dette skal også 

ses som  et præventivt tiltag over for evt. 

tyveknægte. 

Pjecen giver en praktisk tilgang til en god 

dialog. 

________________________________________________________________________________ 

 

Hund i snor – lort i pose 
Der bor mange dejlige hunde her i området, 

og det er sandsynligvis meget glade hunde, 

når man tænker på, hvor mange grønne 

områder, skov mm. de har at boltre sig i 

sammen med deres ejere. Men vi skal alle 

sammen være her så her er en række venlige 

henstillinger til dig, der har hund: 

• Hold din hund i snor, når du går tur 

med den. Det er ikke alle der synes det 

er dejligt at have en hund dansende 

omkring sig uanset om den logrer eller 

snerrer. Specielt mindre børn kan 

blive meget bange, fordi hunden fra 

deres højde kan se meget stor og farlig 

ud. 

• Fjern hundens efterladenskaber, hvis 

den ikke kan holde sig til du kommer 

udenfor græsplænen. Det samme 

gælder græsrabatterne foran huse og 

carporte og langs stierne samt ikke 

mindst den spanske plads. Når der nu 

er så mange steder i nærheden, hvor 

det ikke gør så meget, at der ligger en 

hømhøm, vil vi opfordre hundeejerne 

til at undgå at tømme hunden, hvor 

andre skal færdes. 

• OBS OBS: De hunde, som af deres 

ejere bliver sendt ud for at ”gøre det 

selv” bedes læse denne klumme!!! Og 

lige så lidt som hunde kan læse, kan 

de finde ud af at skide på afmærkede 

steder, så på med snoren og ud i den 

friske luft☺ 

  ______________________________________________________________________________ 

 

 

Arkitekttegnet! 
Vi har fået arkitektfirmaet Nielsen og Rubow 

til at lave en mappe med tegninger over alle 

de forandringer og tilbygninger, der er lavet 

og kan laves på 2-etages husene. I næste 

runde får vi lavet en tilsvarende mappe for 1-

plans husene.  

Du kan bruge mappen, hvis du går og 

drømmer om en overdækning af pergola, eller 

hvis du godt kunne tænke dig et ekstra 

ovenlysvindue eller.. eller… I mappen kan du 

finde oversigtstegninger for mange typer 

forandringer, og hvis der er en, der passer til 

din plan, kan du bruge tegningen som 

udgangspunkt for dit byggeri. Alle forslagene 

i mappen er godkendt af arkitekt Martin 

Rubow, som i sin tid var med til at bygge 

Ullerødhave. Hvis du har en ide, som ikke er 

med i mappen, er det sandsynligvis fordi, den 

ikke harmonerer med resten af byggeriet. Det 

er meningen, at en kopi af mappen skal ligge 

hos Karlebo Kommune, så de hurtigt kan se 

om et anmeldt byggeprojekt kan godkendes. 

Alle tegninger bliver lagt på vores hjemme-

side, hvorfra du kan printe dem ud. 

Originaltegningerne ligger hos bestyrelsen og 

lånes ikke ud – men du kan få en kopi☺ 



 

Legepladser 
Det er bestyrelsens hensigt, at legepladserne 

på skift gennemgås og opfriskes. Det vil sige, 

at vi koncentrerer os om een legeplads ad 

gangen / pr. år , og giver den en stor opfrisk-

ning mht. maling og udskiftninger, derudover 

skal de to andre pladser tilses, og der skal 

sørges for, at der ingen defekter er. 

Bestyrelsen vil derfor kraftigt opfordre 

medlemmer, der har børn, til at melde sig til 

Mette Kjærsgaard Jensen DR. 312 med 

tilsagn om at give en hånd med renoveringen i 

det kommende forår. Bestyrelsen foreslår, at 

vi i 2005 starter med at kigge på den lille 

legeplads i Drosselvænget, da det er den 

legeplads, der efter bestyrelsens mening ser 

værst ud. 

 

 

 

Sikke’n fest… 
Lørdag den 28. august afholdt grundejer-

foreningen sommerfest. Det blev et helt 

igennem vellykket arrangement, hvor 

vejrguderne til slut besluttede sig for at give 

os tørvejr, og bestyrelsen besluttede, at der 

var gratis vand og fadøl. Der deltog 50 voksne 

og 25 børn.  

 

 
 

Eftermiddagen startede med forskellige 

konkurrencer for børnene, og der blev uddelt 

slikposer, mens de voksne fik sig en sludder 

og en kop fadøl. 

Grillene blev tændt, og der blev stegt en 

masse lækkerier. Der blev snakket godt rundt  

om bordene og de større børn tog sig fint af 

de små.  

 

 

 

 

 
 

Børnene sad rundt om de store haveblus (der 

gjorde det ud for et bål) og fortalte 

spøgelseshistorier til langt ud på aftenen. 

 

 

 
Næste dag blev der ryddet op og gjort status, 

mens ølankeret blev tømt. Tak for en god fest 

til alle der deltog – det er værd at gentage 

arrangementet næste år. 

 



 

Loppemarked 

Grundejerforeningen Jellerød Have holder 

hvert år et loppemarked, som er blevet meget 

populært. Vi er blevet inviteret til at være med 

i løjerne – måske for at få nye varer på 

bordet?☺ Mere info følger. 

 

Naturen netop nu – ræve og skab 

Der har for nylig været skriveri i avisen om 

ræve, der lider af skab og kan komme for 

skade at smitte hunde. Vi har et par ræve 

løbende i området, og de ser ikke alt for 

soignerede ud. Hvis du vil vide mere om ræve 

og skab og risikoen for din hund, så klik ind 

og søg på  http://www.netdyredoktor.dk/ 

 

Skorstenstrin 
Alle huse med brændeovn eller lignende (dem 

har vi pt. 10 af) skal have monteret skorstens-

trin. Hvis skorstensfejeren også har nægtet at 

rense din skorsten, kan du henvende dig til 

skorstensfejermester Morten Bjørklund, tlf. 

4026 4675 / 48480367. Han har en billig og 

god løsning på montering af tagtrin. 

 

Orienteringsmøde hos Nordforbrænding 
Mette og Katja fra bestyrelsen var til oriente-

ringmøde hos Nordforbrænding. Der blev 

orienteret om forsyningsveje og om forskellen 

på, om man modtager varme fra et kulfyret 

eller et gasfyret værk. Økonomisk betragtet 

skal vi være glade for, at vi i Kokkedal 

modtager varme fra en kulfyret værk, da det 

er billigere. I Nivå betaler de mere for 

fjernvarmen end vi grundet nogle gamle 

aftaler om af aftage varme fra gasbaserede 

værker i området. At det i virkeligheden er 

den samme varme vi modtager, fordi rørene er 

forbundne og kan supplere hinanden, er 

underordnet i den sammenhæng.  

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Bestyrelsen  - et medlem mindre 
Morten Wagner – DR 110 - har valgt at stoppe bestyrelsesarbejdet for at kunne bruge lidt mere tid 

på familien. Morten har været en bærende kraft i bestyrelsen i mange år og har blandt andet været 

primus motor på etableringen af vores hjemmeside. Tak til Morten for den store indsats - og også 

tak til Bettina  - hvad nu med slikposerne til fastelavn ??  

 

Bestyrelsen  
Poul Kohsel (DR310, 49141495): Formand, 

kommunekontakt, (samt ass. vedr. 

gartnerkontakt)  

Jørn Laustrup (DR315, 49144208): Kasserer 

Mette Kjærsgaard Jensen (DR312, 49144748): 

Legepladser 

Ole Benzon (RY218, 28903399): Gartnerkontakt 

og webmaster 

Katja Elberg (DR305, 35340108): Træudvalg, 

Brugerhåndbog fase II, Ullerod 


