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Nyhedsbrev nr. 2/2015 – december 2015 
 

Nytårskur den 7. januar 
Året rinder ud. Vi håber I har haft nogle dejlige juledage og vil gerne invitere alle i Slotsdalen forbi 
fælleshuset til et glas bobler og en nabosnak til vores ‘nytårskur’, hvor vi kan ønske hinanden godt 
nytår Torsdag den 7. januar kl. 19.30 – 21.00 

Juletræer 
Når pynten skal af træet, nålene drysser og vi tænker på  
nytår, vil vi gerne af med juletræet. Og gerne længere end til 
forhaven. Der er ikke plads til mange træer i vores have- 
affaldsbeholder i containergården og viceværten beder jer  
derfor om at kasserede juletræer lægges i kasserne øst for  
Slotsdalen (helt oppe i hjørnet mod Mikkelborg Park – der, 
hvor vi tidligere havde grus/jord). Herfra kan vi få skåret  
træerne i stykker og afhentet af en vognmand i stedet for at  
få fyldt vores normale haveaffaldsbeholder op.  
 

Beskæring/fjernelse af buske rundt om Slotsdalen 
Ved generalforsamlingen var flere utilfredse med det forslag, der var på bordet fra havearkitekten 
og derfor besluttede vi ikke at gå videre med det. I stedet nedsatte vi et grønt udvalg, der er ved at 
se på en plan for beplantningen inde i Slotsdalen. På generalforsamlingen, i udvalget og i 
bestyrelsen har alle været enige om at beplantningen langs Slotsdalen mod engen/Mikkelborg alle 
og PM Daells vej er blevet for voldsom og uensartet. Den ekstra rand af træer og buske er blevet 
meget bred nogle steder,  fx er ’randen’ ved de to vestlige ’hjørner’ nu mellem 5 og 10 meter bred,  
ligesom buskene ned mod engen har lukket af for udsyn flere steder. Derfor har vi fået et godt 
tilbud fra gartneren om at få gravet nogle af buskene op og få sået græs, så vi danner en mere 
ensartet og luftig rand om Slotsdalen på 2 meter i bredden. Dette arbejde kommer til at foregå her 
i vinter. Men vi piller selvfølgelig IKKE ved beplantningen inde i selve området.  
 

Stormskader på tagene efter Gorm – husk rensning af afløbsrør og tagrender! 
I forbindelse med stormen søndag aften den 29. november skete der skader på flere af vores tage. 
For at smidiggøre sagsgangen i forsikringsselskabet blev det aftalt at få en murer til at gennemgå 
tagene og de anmeldte skader. De fleste skader er mindre skader, hvor der blot  er sket en 
forskydning af få sten. På enkelte huse er skaderne dog af større omfang, hvor vi kan risikere 
følgeskader, hvis ikke taget snart repareres. Det er derfor glædeligt at vi netop nu, den 28. 
december har fået forsikringsselskabets accept. Mureren går i gang i næste uge! 
 
For god ordens skyld: Selv om vi har fælles husforsikring, skal man selvfølgelig fortsat selv melde 
evt. husskader forsikringsassurandøren som beskrevet på hjemmesiden. I dette tilfælde gav det  
mening at håndtere skaderne samlet som en begivenhed i stedet for at både forsikringsselskabet 
og den enkelte skulle håndtere tilbud fra hver sin håndværker.  
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Mureren har gjort os opmærksom på, at der flere steder står vand mellem tagene. På de 
sammenbyggede A-huse er der en tagrende mellem tagfladerne og et fælles nedløbsrør. Dette er 
stoppet flere steder og der ligger blade med mere i renden mellem tagene. Det medfører, at der 
kan stå vand i ’trekanten’ mellem tagene,  da vandet ikke kan løbe væk, når nedløbsrøret er 
stoppet og bladene i renden holder på vandet. Husk at få renset op, så du undgår at få vandskade i 
huset pga. vand, der trænger ned ad væggene. Man undgår også at råger, duer og andre fugle 
finder det atraktivt at hoppe larmende rundt og fouragere i tagrenden.  
 

Golfbanesagen 
Mon ikke alle har noteret sig, at der i sensommeren og efteråret er sket noget på golfbanearealet 
på den anden side af PM Daells Allé? Kokkedal Golfklub har nu beskåret en del af området og 
opstammet en del træer. Desværre har de trods indsatsen ikke fulgt deres egen plan – den plan, 
der var et minimum jf. aftalen i maj måneds dialogmøde med borgmesteren. Området i den østlige 
ende er nærmest ikke rørt.  
 
Vi mener at den beskæring, der har fundet sted, fortsat efterlader en tæt dække af trækroner og 
at de efterladte stød hurtigt vil skyde igen. Det udførte arbejder opfylder på ingen måde hverken 
den gældende plejeplan eller den plan, som golfklubben selv har foreslået. Rent politisk er man 
stadig ikke tættere på en beslutning om handling i forhold til golfklub og Fredningsnævn siden 
Miljø- og Planlægningsudvalgets møde i efteråret 2014. Udover borgermødet i maj samt diverse 
møder med golfklub og Naturfredningsforeningen er det intet sket. Vi er naturligvis fortsat i dialog 
med Hørsholm Kommune og borgmesteren i denne sag og mangler p.t. svar på vores seneste 
henvendelse fra november.  
 

Fælles arbejdsdag – den 9. april 
Sæt kryds i kalenderen lørdag den 9. april, hvor vi vil genoptage traditionen med en fælles 
arbejdsdag fra kl. 10-13 efterfulgt af en fælles frokost. Selv om vi bliver glade for at se mange med 
kost, rive, rengøringsklud og malerpensel, så kan man selvfølgelig være med, uanset hvor mange 
eller få kræfter, man har! 
 

Store byttedag 
En gruppe beboere er ved at planlægge et nyt tiltag i Slotsdalen: ’Store Byttedag’.  Idéen er luge ud 
i gammelt legetøj, børne- eller voksentøj og måske komme hjem med noget nyt. Har man noget 
særligt man vil sælge, kan dette også lade sig gøre, men det er egentlig tanken at dagen skal være 
pengeløs. Det er ikke et krav at medbringe byttegenstande for at deltage. Alt det, som ikke bliver 
byttet væk, bliver kørt til Røde Kors’ genbrugsbutik efter arrangementet. 
 
Meningen er at børn og voksne kan møde hinanden ved dette arrangement i fælleshuset. Kl 12 vil 
der blive tændt op i grillen og folk kan grille det, de selv medbringer. De (mænd?), der føler sig 
hjemløse i tøjbytteriet kan tage en øl i hånden og hjælpe til ved grillen. Den første dato er endnu 
ikke fastlagt, men hold øje med nyheder på hjemmesiden og postkassen. 
  
Den 29. december 2015 
Bestyrelsen 

 


