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Formål med mødet: 

Mødet var indkaldt af Teknisk Forvaltning for at drøfte de 3 forhold, som er bragt på banen af 
Fuglevangen Grundejerforening
1.       Journal nummer 2012/50059
Ønsker at Gribskov Kommune påtaler over for Grundejerforeningen Dronningmølle Park at de 
fjerner afspærringen at Park Allé
2.       Journal nummer 2012/61665
Ønsker vejsyn for etablering af en fordelingsnøgle for vedligeholdelse af Duevej og Fuglevangen.
Dette falder bort hvis 1 realiseres
3.       Fuglevangen har kontaktet politiet med henblik på at få udskiftet blå 40 km fart 
begrænsningsskilte med røde skilte. Kommunen vil blive kontakt et af politiet.  
Et formål med mødet var at give repræsentanter for Fuglevangen Grundejerforening en ny 
mulighed for at forklare sagen, også i det perspektiv, at der fra kommunen er nye aktører i sagen.  

Det er også et issue at Christian Sabber i mail har anført at et civilt søgsmål kan være en vej for 
løsning af trafiksituationen. Hvad er ulovligt?
 
Baggrund for mødet. 
Baggrunden for mødet er spærringen af Park Allé i år 2000 imellem Dronningmølle Park og 
Strandparken 3. Området lå dengang i landzone.  Beboere i Strandparken 3 har derefter kun 
adgang i bil ud af området (til Villingrødvej) via Duevej og Fuglevangen.  
 
Der var kraftige protester fra både Grundejerforeningen Strandparken 1-3 og Grundejerforeningen 
Fuglevangen og i 2002 blev sagen taget op igen i kommunen. Det blev besluttet at genåbne Park 
Allé, men beslutningen blev omstødt da Vejdirektoratet generelt anfægtede kommunens 
sagsbehandling både i 2000 og 2002 (Bilag 4.6).  I 2002 lå Park Allé i byzone. Grundejerforening 
Fuglevangen fik aktindsigt. Den samlede sag er særdeles omfattende.
 
En midlertidig tinglyst vejret for Strandparken 3 for benyttelse af Park Allé igennem Dronningmølle 
Park er aflyst på et tidspunkt, og Strandparken 3 har derefter ikke nogen tinglyst vejret til 
adgangsvejene til Villingrødvej.  Fuglevangen Grundejerforening vil gerne have agtindsigt i 
dokumenter, der ligger til grund for denne beslutning.  
 
Efter mødet har jeg fundet følgende information vedrørende tinglysningen.
Årsagen til tinglysningen var midlertidig var at den afventede et nyt vejsystem som i øvrigt aldrig 



blev realiseret. Daværende formand i Fuglevangen Grundejerforening Walther Meyer påpeger i 
brev til kommunen 01-11-2000 at tinglysningen på daværende tidspunkt ikke var ophævet. 
(Checket 24-10-2000 på tinglysningskontoret i Helsinge – se bilag 3).  Dette er efter lukningen af 
Park Allé fandt sted. Dette rejser et par spørgsmål. Var lukningen af i Park Allé med udgangspunkt i
dette lovlig? Er der problemer med processen for aflysning af tinglysningen og kommunens 
medvirken i denne? F.eks. er information om dette tilsyneladende aldrig modtaget af 
Grundejerforeningen Fuglevangen. 
 
Et element i sagen var også Jørgen Kibernich havde en dobbeltrolle. Han var en væsentlig aktør i 
sagen for Park Allé. Han havde også en rolle i sagen i kommunen. Se bilag 4.2.
 
Fuglevangen Grundejerforening tog sagen op igen i 2012.  En ny lov om vedrørende Private 
Fællesveje gav en forhåbning om et andet udfald, end i 2002.  
Møde blev afholdt med Jan Ferdinandsen 15-08-2013. Han erkendte at der havde været mangler i 
den tidligere sagsbehandling, og lovede en ny og bedre sagsbehandling, hvor juraen var ordentligt 
undersøgt.  Han gav udtryk for at Park Allé burde genåbnes.  Bilag fra dette møde blev udleveret på
mødet (Bilag 4). Fra mødet findes også et referat udarbejdet i Fuglevangen Grundejerforening 
(Bilag 5).

Vi modtager et notat fra John Neuman hvor han beskriver 3 alternative løsninger. 
1.       Situationen fortsætter uændret
2.       Der tildeles vejret til Strandparken 3 for anvendelse af Duevej og Fuglevangen. Bidrag til      
vejenes vedligeholdelse skal så bestemmes. 
3.       Der tildeles vejret til Strandparken 3 for anvendelse af Park Allé igennem Dronningmølle 
Park. Bidrag til vejenes vedligeholdelse skal så bestemmes. 

Begrundelse for at tage sagen op igen med henblik på genåbning af Park Allé. Journal nummer 
2012/50059
Den primære årsag er den stærke trafik på Fuglevangen og at der køres stærkt. Dette selvom 
vejbanen er forhøjet i krydsene, og der er chikaner.  Der er blå skilte med 40 km’s fartbegrænsning.
Dette overholdes ikke.  Der har været 2 ulykker de senere år hvor sidevejene krydser Fuglevangen. 
 
Det er opfattelsen at afspærringen strider mod sund fornuft. Beboere i 143 parceller skal typisk 
køre en omvej på 2 km for at komme til eller fra udmundingen af Park Allé i Villingrødvej. Det 
samme gælder renovation, hjemmehjælpere og i moderne tider også postbude.  Det giver måske 
mere end 50.000 spildte kilometer pr år.  Det belaster miljøet og giver besvær. 

En afvisning af sagen vil betyde at problemerne forbliver og sagen vil sikkert blive taget op senere. 
(Nye ulykker, nye love, forstærket fokus på miljø og andet kan initiere dette).  
 
Begrundelse for at tage sagen op igen med henblik på vejsyn for etablering af en fordelingsnøgle 
for vedligeholdelse af Duevej og Fuglevangen . Journal nummer 2012/61665.
Fuglevangen Grundejerforening ønsker eksterne brugere af vejsystemet i Fuglevangen 
Grundejerforening også bidrager til vedligeholdelsen. Dette har ikke været tilfældet for 
Standparken 1-3, selvom deres belastning af Fuglevangen med almindelig trafik er 36% og 100% på
Duevej. Se EXCEL ark som blev udleveret på mødet. (Bilag 1) Vejskilt der blev kørt ned på Duevej 
ønskede de heller ikke at betale. Duevej anvendes kun til kørsel til og fra Strandparken 3. 
 
Da vi for 9 år siden renoverede vores veje, sponserede kommunen et beløb til asfaltering af 



Fuglevangen. Der kører dagligt tungt lastede lastbiler af Fuglevangen og Blåmejsevej til 
kommunens rensningsanlæg. Beløbet dækkede ikke I forhold til den egentlige slidtage lastbilerne 
forårsager, og kommunen bidrog ikke til fartdæmpende foranstaltninger. 

Excel ark blev udleveret på mødet vedrørende økonomi ved vedligeholdelse af vejene i 
Fuglevangen GF i 2006 (Se bilag 2).  Udover disse omkostninger har Fuglevangen 
Grundejerforening også omkostninger til vedligeholdelse af dræn langs Fuglevangen. 
 
Fuglevangen Grundejerforening har hyret Teknologisk Institut for en analyse af behov og økonomi 
for vejvedligeholdelse.  TI har leveret en foreløbig rapport. De sidste analyser er foretaget og den 
endelige rapport kommer snart. En konklusion er at der er begyndende revne dannelse på 
Fuglevangen grundet tung trafik. 
 
Begrundelse for udskiftning af vejskilte med 40 km’s fartbegrænsning. Sagen at fjerne bommen 
er afvist
Som nævnt er begrundelsen et ønske om at få dæmpet farten på Fuglevangen. Politiet har ifølge 
Asad kontaktet kommunen vedrørende sagen. Det forventes de ikke vil anbefale udskiftning af de 
blå skilte til røde skilte, da de ikke kan følge fartforseelser op på private veje. 
 
Konklusioner på mødet. 
Sagen tages op på et byrådsmøde i august. 
Det vurderes inden da om kommunen kan og vil gå ind i sagen, jævnfør nedennævnte punkt 1, 
ellers behandles sagen jævnfør punkt 2. 
1.       Der tildeles vejret til Strandparken 3 for anvendelse af Duevej og Fuglevangen. Bidrag til 
vejenes vedligeholdelse skal så bestemmes. 
2.       Der tildeles vejret til Strandparken 3 for anvendelse af Park Allé igennem Dronningmølle 
Park. Bidrag til vejenes vedligeholdelse skal så bestemmes. 
Fuglevangen ønsker sagen belyst og aktindsigt vedrørende aflysning af den tinglyste vejret for 
Strandparken 3 af Park Allé igennem Dronningmølle Park. 

Med venlig hilsen 
Bent Guldborg
Mobil 23339458


