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Opsætning af hegn og nye skilte
Siden den udsendte mail af 6. maj 2022 vedr. ‘Mærkelig hændelse’ og det ulovlige

etablerede hul i hegnet incl. gangsti mellem Piniehøjs fællesareal og SV, har vi i

bestyrelsen fået flere henvendelser fra beboere, som føler sig generet af løbende

gennemgang fra Piniehøj via hæk og krat samt løse hunde.

Vi har derfor besluttet ikke kun at lukke det etablerede hul, men også at opsætte et

vildthegn mellem SP 23-37 og Piniehøj fællesareal samt 2 nye skilte, som vil blive sat

op ved henholdsvis krydset SV, 1-3 og 3-35 skiltene og ved P-plads/indgang til

fredskoven ved SP. Designet af skiltene ser ud som følger:

Så er de 3 nye robotter indkøbt og installeret
De tre nyindkøbte robotter er nu etableret og kører ud for SP 23-37, SV 5-15 og SV

19-35. Torben Brink og Charlotte Beckwith vil være tovholdere i opstartsperioden, så

tag endelig kontakt hvis I oplever uregelmæssigheder.



Fremtidige energikilder og alternativer til naturgas
På bestyrelsesmødet i juni var John Lucas og Steen Westergaard forbi for at give en

status på arbejdet med fremtidige energikilder. Anne Ehrenreich kunne desværre ikke

deltage. Her følger referatet fra mødet:

John Lucas fremlagde hvad der til dato er kigget nærmere på af fremtidige
alternativer til gas. John er meget interesseret i en jordvarmeløsning, der ikke vil
kunne ses på eller ved husene udefra, men som kræver både en stor
start-investering, et større elforbrug og et stort hus pga af pladsbehov for den
indvendige installering i brygges. Steen Westergaard talte for at vi venter på
Hørsholms kommunes endelige udmelding omkring fjernvarme, hvilket den samlede
bestyrelse er helt enige i.

Der er udbredt enighed om at luft til vand varmepumper ikke egner sig til vores
bebyggelse. Både pga udvendig placering og støjgenerne. John arbejder videre med
jordvarme muligheden og vil indhente tilbud fra 2 forskellige leverandører. Vi
fortsætter dialogen i takt med at kendskabet til de forskellige muligheder udbygges.


