Marts 2020

Væltede træer ved lille sø i vest
To træer som stod i den porøse skrænt ved vandløbet fra golfbanen og tæt ved vores
lille sø i vest og i SV01-skellet, er desværre væltet i stormen ”Laura”. Træerne ligger
nu ind over søen og vil naturligvis blive fjernet snarest belejligt. Men er I ude at gå en
tur i parken, så gå en anden vej – indtil videre er stien ved søen, spærret.

Containere til genbrugsmateriale & haveaffald
5 containere til sortering af genbrugsmateriale, forventer vi vil blive leveret inden
Påske og placeret på de nyetablerede containerpladser ved SP37 og SV 35. Et skilt på
hver container vil vise hvad der skal/må lægges i de enkelte containere. Hørsholm
Kommunes
vejledning
i
affaldssortering
vil
blive
lagt
på
www.soemandshvileparken.dk under ”Information”, så eventuelle spørgsmål
formentlig vil kunne besvares, ved at læse denne vejledning.
2 containere til bortskaffelse af beboernes eget haveaffald - og kun haveaffald, vil
fortsat være til rådighed på containerpladserne, og leveres i uge 14.
Foreningens beboere er – som altid – velkommen til….
Enten, at lægge eget haveaffald - frasorteret for jord, sten, glas og metal - i disse
haveaffald containere. Er containerne fyldte, så vent til næste tømning.
Eller, at køre eget haveaffald til de offentlige genbrugsstationer.
Haveaffalds containerne tømmes hver torsdag i perioden 1. april – 15. november.

Bekæmpelse af muldvarpe
I engen ved store sø og græsarealerne SV nord har der gennem rigtig mange år været
forsøgt muldvarpebekæmpelse ved udlægning af gift flere gange i sommerhalvåret.
Det har været en kostbar og forgæves kamp. Vi har nu planlagt en langsigtet løsning
og ved hjælp fra en specialist på området vil vi bekæmpe de uønskede dyr uden brug
af gift. Denne fremgangsmetode vil kræve tid og stor tålmodighed, men vi tror på det.

Parkens løbende vedligeholdelse
På generalforsamlingen i december 2019, blev det besluttet at afskaffe ”de grønne
dage” og lægge de løbende soigneringsopgaver i parken ud til professionel udførelse.
De opgaver, som typisk ville blive udført af foreningens beboere, vil nu blive udført af
Jesper. Så hvis I ser en yngre mand gå rundt i parken og luge, gøde, soignere stier,
græsplæner, feje veje og vendepladser o.m.a. – ja så er det Jesper.
Derudover har vi - som hidtil - kontrakt med anlægsgartner Søren Reeslev, som
varetager græsklipning, klipning af taks og hække samt andre definerede opgaver.

”Coronatidens” konsekvenser
Bestyrelsen har udsat bestyrelsesmødet den 16. marts - indtil videre. Vi vil forsøge at
koordinere opgaver- og beslutninger på anden vis. Hensynet til hinandens ve og vel
kommer i første række, men vi skal nok varetage grundejerforeningens interesser
ansvarsfuldt alligevel.
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