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Vejbump – og mere om veje. 
På fredag den 11. april går arbejdet i gang med etablering af vejbump og der kommer ny skiltning 
ved indkørsel til området. Vi minder om at den nye skiltning tydeliggør at der kun må parkeres på 
de afmærkede p-pladser og at politiet har ret til at uddele bøder for de biler, der måtte være 
parkeret udenfor de afmærkede p-pladser. 
 
Vi har endvidere fået mærket op på p-pladserne med hvid spray, hvor der skal revneforsegles. 
Dette arbejde udføres i løbet af de næste par uger og forventes ikke at medføre de store gener. 
Man kan køre på asfalten et kvarter efter forseglingsmaterialet er påført.  
 

Nye kryds til vinduerne? 
Flere har erfaret at de hvide kryds for vinduerne på 1. sal trænger til vedligeholdelse. Nogle steder 
er det ikke nok med maling, men det er ret dyrt at få snedkerfremstillet et nyt kryds, hvis der kun 
skal laves et par ad gangen. Hvis der er mange nok, der ønsker nye kryds, har vi dog mulighed for 
en fordelagtig pris for kryds, der leveres færdigmalet til montering.  
 
Arbejdet med indstilling af maskiner er stærkt besparende på et maskinsnedkeri ved samtidig 
bestilling af mange kryds, ved samlet bestilling af 50 stk. kan vi bestille stakitmoduler/kryds til 
vinduerne til kr. 2750 per styk. (Pris per styk ved udførsel af kun få er kr. 10.266 pr styk. Priser er 
opgivet inkl. moms).  Rammen udføres i sibirisk lærk og males med polyuretanmaling både som 
grunder og topmaling. Produceres af maskinsnedkeri Jönsson i Herlev.  
 
Hvis du ønsker at være med i fælles bestilling af nye kryds til vinduerne, så send en e-mail til 
bestyrelsen@slotsdalen.com hurtigst muligt og senest den 28. april og oplys hvor mange kryds, du 
gerne vil købe.  
 

Næste træffetid med bestyrelsen den 24. april  
Vi har træffetid den sidste torsdag i hver måned fra kl. 19.30 – 20.30, hvor man bare kan møde op 
i bestyrelseslokalet ved vaskeriet. Kom frisk med spørgsmål, gode idéer eller hvis du ønsker 
ændringer i foreningen.  
 

Flere bestyrelsesmedlemmer er på valg til næste generalforsamling og ikke alle ønsker at 
genopstille. Derfor opfordrer vi interesserede til at lægge vejen forbi og få en snak. Måske du også 
har lyst til at gøre en forskel for dine naboer og andre medlemmer i foreningen? Vi lover ikke at 
arbejdet bliver værdsat af andre end de øvrige bestyrelsesmedlemmer og heller ikke at det er 
nemt. Vi har brug for nye kræfter, der har lyst til at bidrage med frisk mod og arbejdskraft.  
 

Arbejdsdag for hele området den 3. maj  
Kom og giv dit bidrag til et pænt Slotsdalen lørdag den 3. maj kl. 10-13 med efterfølgende frokost.  
Foråret over os og alt ukrudtet er begyndt at vælte op af jorden. Derfor er der også i år behov for 
alle hænder til arbejde på vores fællesområder, herunder lugning under bedene om P-pladserne, 
fejning af rendestene og rengøring i fælleshuset. Meld dig til ved at sende en e-mail til bestyrelsen 
eller vent til der kommer endnu en seddel i postkassen … 
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Hjælp til vedligeholdelse af det vildtvoksende areal i østområdet 
Der er nedsat en arbejdsgruppe med beboere fra fire husstande og der er udarbejdet en plan for 
vedligeholdelse i østområdet, nærmere beskrevet mellem græsarealet ud for nr. 169 – 203 og ned 
mod Strandvejen. Sammen med arbejdsgruppen og den overordnede grundejerforening, GF 
Mikkelborg (ejer af området), er det aftalt, hvordan arbejdet kan udføres. Arbejdet starter denne 
weekend med buskrydder, beskæring og fjernelse af buskads og grene på lørdag den 12. fra kl. 
9.00. Der er brug for hjælp til at slæbe grene, beskære og også gerne en trænet trailerchauffør 
med bil til at køre buskads til genbrugspladsen.  
 
Arbejdet ledes af arbejdsgruppen og det er ikke tilladt selv at udføre beskæring eller klipning i 
området, med mindre det er aftalt. 
  
Der er yderligere planlagt øst-arbejdsdage den 26. april og den 17. maj, alle dage fra kl. 9.00 og der 
er også behov for hjælp de efterfølgende dage til samling og bortkørsel. Du kan bare møde op på 
lørdag morgen, alternativt henvende dig til kontaktperson for arbejdsgruppen, Dines i nr. 195, hvis 
du vil hjælpe til en anden dag. Det er et stort område og der er behov for flere stærke arme.  
 

Hundelorte …. 
Der er desværre nogle hundeluftere, der ikke samler op efter deres hunde, når de har besørget. 
Vær venlig at rydde op efter din hund.  

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2014 
Bemærk at grundejerforeningen afholder den ordinære generalforsamling for grundejerne den 20. 
maj kl. 19. Dagsorden udsendes i de første dage af maj. 
 

Breve om maling og opsætning af kryds mm. 
Ved den sidste ordinære generalforsamling blev bestyrelsen pålagt at følge op, hvor der er 
grundejere, der ikke har overholdt bestemmelserne om farvevalg eller andre brud på reglerne for 
det ydre udseende af vores huse. De næste dage udsender/omdeler vi breve de steder, hvor der 
er brud på reglerne og pålægger grundejerne at få bragt forholdene i orden indenfor 4 uger.   

 

Træerne mod golfbanen 
Føljetonen om golfbanearealet er slet ikke slut endnu. Fristen fra Hørsholm Kommune til 
Golfklubben for vedligeholdelse af arealet udløb den 30. marts og som det fremgår tydeligt er der 
ikke sket noget. Vi er stadig i tæt dialog med kommunen om området. Lige nu forlyder det at 
Golfklubben vil prøve at søge dispensation.  

 
 
 
Den 9. april 2014 
Bestyrelsen 
 
 


