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Fællesarealerne 

Foråret er over os. Det kan vi blandt andet se på vores rhododendron – både røde 
og hvide af slagsen. Læg også mærke til rødbøgen foran til venstre i billedet. 
 
 

 
 

 

Der er gennem tiden blevet fældet en del træer på fællesarealerne. Vi har planer om 
at erstatte dem løbende med start fra efteråret i år. 
 
I Skyttemosen, ved siden af hjertestarteren, er der et lille område, der længe har 
”irriteret vores øje”. 
 
Derfor er vi i gang med at rydde op i plantekasserne og området ved siden af. 
Planen er, at der kun skal være planter i kasserne, nemlig orange potentilla – 
ligesom de gule på den anden side af stien. 
 
 

 



Der har været lidt trafik på det bløde græs i den våde vinter. Det er nemt at lave 
spor, det er sværere at rette op igen. 
 
Det gælder også håndværkere, der desværre ofte kører ind på plænerne med deres 
firmabiler. Det er ikke tilladt – som skiltet på vej ind i området også fortæller. 
 
Det sker desværre ofte, at vi må orientere håndværkerne om reglen. Kunne I ikke 
hjælpe os ved også at fortælle det, når I bestiller dem. 
 
 
Renovation 

Så har vi fået leveret de nye affaldscontainere, der skal bruges i forbindelse med 
affaldssorteringen. 
 
Desværre er der en del, der har valgt at stille dem på fællesarealet uden for egen 
matrikel. Det var et vilkår på den ekstraordinære generalforsamling, at det ikke skulle 
være tilladt. 
 
Udover at skæmme foreningens helhedsindtryk, så vanskeliggør det også 
gartnerens færden og vedligeholdelse på stierne og i regnvandsrenderne ved 
forhaverne. 
 

Derfor: 
Træk dem tilbage ind på egen ejendom – forhave eller baghave, da de ikke 
må stå uden for ejendommen. 

 
Et alternativ kunne være at ændre sin bestilling. Det er stadig muligt ved at følge 
dette link til kommunen: 
 

https://allerod.renoweb.dk/Legacy/selvbetjening/materielandring.aspx 

 
Her er det også muligt helt at afmelde dem, hvorefter man selv skal bringe det 
sorterede affald over på genbrugspladsen i Vassingerød. 
 
For jer, der har fået containere, kan det være svært at finde den tømningsordning, 
der er gældende for netop jer. 
Det afhænger nemlig af, hvilke containere – om nogen – man har. 
 
Ved at benytte linket til SMS tjenesten kan man få oplyst sin egen tømningsplan. 
 

https://allerod.renoweb.dk/Legacy/selvbetjening/beskedservice.aspx?login 

 
 
Legepladser 

Vi har fået foretaget en legepladsinspektion, hvor alle ”fejl og mangler” er blevet 
klarlagt og behandlet. 
 
Firmaet vil begynde vedligeholdelsen om ca. 14 dage. De begynder med at give de 
legeredskaber, der står med rå træoverflader, en behandling af træbeskyttelse. Og 
så repareres de ting, der er gået i stykker. 
 

https://allerod.renoweb.dk/Legacy/selvbetjening/materielandring.aspx
https://allerod.renoweb.dk/Legacy/selvbetjening/beskedservice.aspx?login


Det er dejligt at se den succes som den nye store legeplads har fået. 
Men det giver et større lydtryk – især i disse tider, hvor coronaen skaber ekstra fritid 
for ganske mange. 
 
Desværre er det imidlertid ikke kun de legende børn, der trækker på naboernes 
tålmodighed. 
Mange ledsagende voksne taler ganske højt – både med hinanden og i deres 
mobiltelefoner lige uden for naboernes hække. 
 
Sikkert ikke noget den enkelte tænker voldsomt over, men forestil jer, at der er 
mange, der gør det og, at det sker næsten hver dag og mange timer ad gangen, så 
kan det sagtens være en stressende oplevelse. 
 
Læg oven i det, at der rent faktisk er forældre, der lader deres små børn lade deres 
nødtørft i naboernes hække. Det må være indlysende, at det IKKE er acceptabelt at 
benytte andres ejendom som toilet. 
 
Vi vil rigtig gerne anmode alle brugere af den store legeplads om at vise hensyn og 
lige tænke på legepladsens naboer samt rydde op efter en forhåbentlig god tur 
derhen. 
 
Dette skal ikke være en løftet pegefinger eller varsel om forbud, men blot et opråb 
om at vise generelt hensyn til de belastede naboer til en attraktiv legeplads. 
 

Basketball 
Eftersøgningen efter samlevejledningen, der får vejledningen til et IKEA møbel til at 
se nem og tilgængelig ud, er overstået, så genetableringen af basketballbanen har 
fået høj prioritet. 
 
Området ved højen 
Vi er ved at lave de sidste detaljerede aftaler med brolæggeren, som vi har bedt om 
at udføre arbejdet med at udskifte broen over åen. 
Derefter forventer vi, at arbejdet kan gå i gang i løbet at kort tid. 
 
Han skal samtidig lægge armeringssten i den sidste del af stien ned mod bunken, så 
græs og jord ikke bliver kørt op som i dag. 
En lille forskønnelse af det område. 
 
Og så har gartneren lagt barkflis på stien mellem trekanten ved broen og lågen ud til 
PP-skoven, så man kan komme tørskoet derud. 
 
Værktøj 
Vi vil gerne igen reklamere for vores gode ordning, hvor Leon i Skytteengen udlåner 
foreningens værktøj. Vi har to borehammere, en højtryksspuler og en brøndrenser, 
der passer til brønden i baghaven. 
 
Leon låner det gerne ud, men da det foregår i hans fritid, så anmoder vi alle om at 
ringe til ham først for at få en aftale. Lånet er fra dag til dag – aftal det med Leon. 
 
 

Telefon nummer: 2966 9187, e-mail: uln@pc.dk, Adresse: Skytteengen 21 
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E-mail kartoteket 
Her er vi helt oppe på en fantastisk dækning på hele 97,5 % - mangler faktisk kun 4 
adresser. Tusind tak for hjælpen. Det er en stor hjælp, at vi kan benytte mailen til de 
hurtige og jævnlige opdateringer 
 
 
Ofte stillede spørgsmål 
På vores hjemmeside er der et link til en FAQ, hvor I kan finde svar på mange af de 
spørgsmål, som bestyrelsen ofte bliver stillet: 
 

Link:  http://rormosegard.dk/info/faq.html 

 

 

Mange hilsner 

fra 

bestyrelsen 

http://rormosegard.dk/info/faq.html

