
 
 

 
 

Ulleroden, Juni 2011 

 

 
 
 
Så er sommeren atter over os og det er blevet tid endnu en udgave af Ulleroden med 
informationer fra bestyrelsen om diverse arrangementer samt afsluttede og igangværende 
aktiviteter i foreningen. 
 
Generalforsamling  
Grundejerforeningen afholdt den årlige generalforsamling onsdag d. 7. april 2011 kl. 19.00, 
på Egedalskolen. Referatet + budget rundsendes sammen med denne Ullerod. 
Generalforsamlingen er ikke det store tilløbsstykke, hvilket bestyrelsen tolker som et 
udtryk for en bred tilslutning blandt grundejerne til bestyrelsens dispositioner. 
  
Der var genvalg til den siddende bestyrelse som består af:  
Anders Lerche Frederiksen, Formand, RY 216  
Jørn Laustrup, Kasserer, DR 315  
Poul Carøe Solberg, Medlem, DR 202  
Torben Strange Jensen, Medlem, DR 312  
Niels Holmberg, Medlem RY 248  
Mogens Andersen, Suppleant DR 204  
 
Bestyrelsen kan altid kontaktes via mail på bestyrelsen@ulleroden.dk og også enkeltvis 
via mail. Bestyrelsens kontaktdata og adresser kan findes på foreningens hjemmeside 
www.ulleroden.dk 
 
Nye medlemmer henvises til vores hjemmeside for at søge informationer, men bestyrelsen 
(og naturligvis naboer) står parat til at hjælpe og give gode råd om alt fra fællesskur til 
indkøb af maling.  
 
Sommerfesten: 
Igen i år vil vi traditionen tro afholde den årlige sommer fest. Det bliver lørdag den 27. 
august 2011. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen.  
Programmet er ikke endelig fastsat endnu, men der vil som sædvanlig blive opstillet telte 
og grill samt sørget for vin, fadøl og sodavand. Deltagerne sørger selv for egen mad til 
grillen. 

http://www.ulleroden.dk/


 
 

 
 

 
Vi kan ikke opfordre nok til at møde op til dette arrangement. Det er en fantastisk mulighed 
for at mødes med dine gamle og nye naboer. 
  
Herunder par stemningsbilleder fra sidste års sommerfest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fastelavn: 
 
Fastelavnsfesten var igen i år et tilløbsstykke og mange børn var meget festligt klædt ud. 
Vi var heldige med vejret igen i år, selvom det på denne årstid godt kan blive lidt koldt om 
fingrene. Heldigvis var der kaffe og en lille en til halsen, at varme sig på for de voksne. 
Børnene så ud til at kunne holde varmen ved tøndeslagningen. Det kan også være de 
efterfølgende slikposer, drikkevarer og fastelavnsboller hjalp til med at holde varmen. 
 
Klip fra fastelavnsfesten kan ses på youtube: www.youtube.com/watch?v=BDtc6PpR0iQ 
 

http://www.youtube.com/watch?v=BDtc6PpR0iQ


 
 

 
 

Sidste års skybrud i Kokkedal:

 
 
Siden sidste års skybrud i august som afstedkom store oversvømmelser har Torben fra 
bestyrelsen været meget aktiv i de debatter og møder der har været afholdt med 
kommunen. Torben deltager stadig aktivt i den tekniske følgegruppe, der blev nedsat i 
forbindelse med oversvømmelserne.  
 
Der er allerede nu foretaget en række konkrete tiltag. Torben havde på 
generalforsamlingen et godt og meget informativt indlæg om de ting der er sket indtil nu og 
de ting der skal ske fremadrettet. Præsentationen fra generalforsamlingen kan findes på 
vores hjemmeside på følgende link; http://ulleroden.dk/generalforsamling.htm 
 
 
Yderligere information om oversvømmelserne og de tiltag der er i gang vil kunne findes på 
Fredensborg Kommunes hjemmeside: 
http://www.fredensborg.dk/borgere/natur+og+miljoe/oversvømmelser 
 
 
Reetablering af rundkørsler: 
 
Sidste sommer blev de 2 rundkørsler på cykelstien langs Rypevænget genetableret efter 
at kommunes snerydnings-maskine havde ødelagt beplantningen og havde taget en del af 
buskene med sig. 
Igen i år må vi desværre konstatere at de ikke ser alt for kønne ud. Det skyldes igen 
vinterens snerydning og de oversvømmelser der fandt sted, hvor det var nødvendigt at 
reparere på kloakanlægget ved den ene rundkørsel. Vi har en kontakt til kommunen for at 
få rundkørslerne tilbage i den pæne stand. En opgave der desværre trækker lidt ud, da der 
ligesom i mange af de kommunale opgaver er en lettere anstrengt økonomi. 

http://ulleroden.dk/generalforsamling.htm
http://www.fredensborg.dk/borgere/natur+og+miljoe/oversvømmelser


 
 

 
 

Vi har ydermere et par tiltag i gang med vores gartner, så det bliver lettere for 
snerydningsmaskinerne at passere rundkørslerne. Desuden vil der skulle laves en 
løbende vedligeholdelse på rundkørslerne. 
 
Sådan skulle vi gerne se rundkørslerne igen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lågegyde-sagen: 
 
Som beskrevet i bl.a. ugebladet er både Hørsholm og Fredensborg kommuner blevet 
enige om en forbedring af de trafikale forhold på Lågegyde. Oprindelig skulle projektet 
være startet her i 2011, men i Hørsholm kommunes budgetbesparelser er dette projekt 
desværre også blevet ramt. Dog er man her i foråret påbegyndt anlæggelse af en 
dobbeltrettet cykel og gangsti langs Lågegyde fra Jellerødsvej og ud til Strandvejen. Et 
skridt på vejen i den rigtige retning. 
 
I samarbejde med de øvrige grundejerforeninger i området følger vi løbende udviklingen. 
 
Skrald og rod på legepladsen ved Købmanden: 
 
Legepladsen ved købmanden er ofte skæmmet af rod og affald, der dels er forårsaget af 
at den nuværende skraldespand er for lille og dels at fuglene piller affaldet op af 
skraldespanden og spreder det over området. Vi har tidligere besluttet at der skulle 
opsættes en større skraldespand. Vi har haft lidt udfordringer med anskaffelsen, men nu 
skulle vi gerne få opsat en større skraldespand i løbet af sommeren. Det er endvidere 
aftalt med gartneren, at skraldespanden bliver tømt i forbindelse med græsslåningen og 
andre opgaver i området. 
 
 
Gartneropgaver:  
Udover de faste opgaver vi har gartneren til at udføre er vi øjeblikket ved at kigge på 
følgende projekter: 

 Flere af træerne i bebyggelsen har efterhånden nået en størrelse, som gør det 
nødvendigt at de udskiftes. En proces som har været i gang løbende og hvor vi 



 
 

 
 

udskifter de gamle træer med nye kugleahorn. Den foreløbige plan er at der skal 
udskiftes træer på den første og tredje stikvej på Drosselvænget og den anden 
stikvej på Rypevænget. Der udestår noget afklaring med kommunen om, hvem der 
ejer træerne og skal/må udføre arbejdet. Men efter planen regner vi at gå i gang 
med opgaven til efteråret. Endvidere skal nye kugleahorn beskæres til efteråret. 

 De nye bede ved købmanden vokser godt. Det samme gør ukrudtet! Planen er at 
der skal spredes flis mellem planterne for at forhindre ukrudtets vækst. De planter 
der er gået ud erstattes af nye. Endvidere skal det midlertidige hegn omkring 
planterne repareres, så det forhåbentlig kan holde et års tid endnu. 

 Der indgås aftale med gartneren omkring snerydning af de gangstier der forbinder 
Drosselvænget og Rypevænget 

 Vi er inde i drøftelse med Fasanvænget omkring det areal der adskiller 
Drosselvænget og Fasanvænget. Det trænger til at blive beskåret kraftigt. Desuden 
indgår der planer om, at nogle af de store træer på det areal som støder op imod 
banen og over imod Fasanvænget skal fældes 

 
Kugleahorn på Rypevænget 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Andre udendørs opgaver: 
 
Hegnet der adskiller Drosselvænget 1. stikvej og købmanden skal males. 
 
Det store legetårn ved legepladsen ved købmanden skal ligeledes males. 
 
De små fodhegn der er og har været omkring rundkørslerne repareres og etableres på ny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er alt fra bestyrelsen i denne omgang. 
  
Vi opfordrer alle til jævnligt at besøge foreningens hjemmeside (www.ulleroden.dk), hvor vi 
jævnligt opdaterer med informationer, der har foreningens almene interesse.  
 
Det kunne også være interessant at få opdateret hjemmesiden med nye billeder fra 
området. Så hvis nogle medlemmer kan bidrage, så tøv ikke med at sende til bestyrelsen. 
  
Og som altid, hvis der er behov for at kontakte bestyrelsen med ris, ros eller gode ideer i 
almindelighed til forbedringer m.v. så kan bestyrelsen kontaktes på mail på følgende 
adresse: bestyrelsen@ulleroden.dk. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
 

http://www.ulleroden.dk/
mailto:bestyrelsen@ulleroden.dk

