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Hærværk

Vi har desværre igen været udsat for hærværk det sted, hvor vi i efteråret oplevede

at en del af hækken mellem Piniehøjs fællesareal og Sømandshvilevej var blevet

fjernet, og hvor man desuden havde anlagt en sti. Bestyrelsen har allerede haft et

kort møde med Piniehøjs bestyrelse ved åstedet, og arbejder derudover videre med

hvilke andre foranstaltninger vi skal tage i brug fremadrettet.

Stormfældede træer

Der er igen faldet en del træer i fredskoven i forbindelse med de seneste storme.

Bestyrelsen har taget hånd om det og træerne vil i den kommende tid blive fjernet af

en ekstern leverandør. Den værdi træet har som brænde, vil indgå som en del af

afregningen og dermed betaling for det udførte arbejde. Der er også faldet et træ ud

for SV11, som stod på en af vores naboers grund. Dette er allerede blevet fjernet.

Lys i gadelygterne - eller mangel på samme

Hørsholm kommune har besluttet at spare på strømmen og derfor valgt at slukke

hver 3. gadelampe i kommunen. Dette har medført at den i forvejen noget afdæmpet

gadebelysning i Sømandshvileparken nu er blevet endnu mere afdæmpet. Flere

steder betyder det faktisk slukket lys i 2 lamper i træk, hvilket gør, at der kan være

meget mørkt om aftenen. Vi har besluttet ikke at gøre noget nu, hvor vi går den lyse

tid i møde, men vil bestemt tage affære, hvis dette fortsætter til efteråret. I kan se

hvilke lamper det drejer sig om, hvis I går ind på enten ‘dit gadelys’ appen eller her:

https://andellumen.dk/fejlmeld-gadebelysning/nordsjaelland-og-storkoebenhavn
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Gartner Søren Sømod og ny havemand Ib Jeppesen

Som nævnt på den seneste generalforsamling har vi skrevet en aftale for 2023 med

gartner Søren Sømod. Hans folk vil tage sig af de kendte opgaver som græsslåning,

hækkeklipning mv. til en fast pris.

Vi har desuden lavet en aftale på timebasis med Ib Jeppesen, som fremover vil tage

sig af de opgaver vi tidligere kaldte ‘Grønne dage’ opgaverne, såsom at fjerne grene,

feje, luge osv.  Ib vil primært være her mandage og/eller fredage. Hvis I har spørgsmål

hertil, så kontakt endelig en fra bestyrelsen. Tak.

Alternative energikilder

Vi afventer stadig kommunens casekatalog og dermed endelige tilbagemelding hvad

angår alternative energikilder.

Her er desuden lidt interessant læsning:
For et halvt år siden stod folk i kø for at komme af med deres gasfyr. Prisen på naturgas var steget

voldsomt, og regeringens klimaplan foreskrev, at gasfyrene skulle udskiftes, så hurtigt som muligt,

til fordel for fjernvarme og varmepumper. Der var nærmest panikstemning. Nu trækker vi lige vejret

og gør status. Der er heldigvis kommet mere ro på i dag. Der er stadigvæk over 370.000 kunder på

naturgas i Danmark. Varmepumpesalget blev begrænset – først af mangel på varmepumper og

siden af mangel på interesse. Fjernvarmeudrulningen blev begrænset af mangel på fjernvarmenet.

Panikken forsvandt, prisen på naturgas faldt, og vi kom af med “Putin”-gassen.

https://www.gastech.dk/gode-tips-og-raad-om-dit-gasfyr/biogas/?utm_source=nyhe

dsbrev&utm_medium=nb&utm_campaign=biogas-uge-7&gtmedium=nyhedsbrev
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