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From: John I. Allentoft
To: "Anders"; Lene Munch-Petersen
Cc: Leise Morud
Subject: SV: SV: Vedligeholdelse af det historiske stengærde langs Gammel Hareskovvej - samarbejdsaftale mellem


Naturstyrelsen og HMB
Date: 25. august 2016 09:22:11
Attachments: image001.png


Kære Anders.
 
Hvad skulle vi gøre uden borgere, der ikke blot er engagerede, men også villige til at yde en
indsats af både tid og kræfter.
Forhåbentlig bliver indsatsen også, som du nævner, en hyggelig, social del af foreningslivet i
Hareskovby.
 
Mvh.
John
 
John Ingemann Allentoft, civ.ing., H.D.
Medlem af Furesø Byråd, (kons)
Formand for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget
Tlf. 7216 4999                        jal@furesoe.dk


 
 
 


Fra: Anders [mailto:anders@gh303.dk] 
Sendt: 24. august 2016 10:28
Til: Lene Munch-Petersen; John I. Allentoft
Cc: Leise Morud
Emne: Fwd: SV: Vedligeholdelse af det historiske stengærde langs Gammel Hareskovvej -
samarbejdsaftale mellem Naturstyrelsen og HMB
 
Kære John og Lene
 
Blot til info: HMB og Naturstyrelsen er ved at etablere et samarbejde, hvor HMB på frivillig basis
hjælper til med fjernelse af opvækst på det historiske stengærde, som er fra 1770'erne men
flere steder er ved at gro til. 
 
Vi regner med, at initiativet bliver en tilbagevendende hyggelig foreningsaktivitet, som samtidig
kan forbedre kvaliteten af det smukke byrum langs skoven. 
 
Arbejdet sker naturligvis efter instruktion fra skovløberen.
 
 
Med venlig hilsen


Anders Riiber Høj
Gammel Hareskovvej 303, 3500 Værløse
M:   anders@gh303.dk
T:    4272 6436 / 7242 4686 / 4444 2465
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Start på videresendt besked:


Fra: Kim Søderlund <KSL@nst.dk>
Dato: 23. august 2016 kl. 13.25.11 CEST
Til: Anders Riiber Høj <anders@gh303.dk>
Cc: "Morten Nielsen (moni.nst@gmail.com)" <moni.nst@gmail.com>
Emne: SV: Vedligeholdelse af det historiske stengærde langs Gammel Hareskovvej -
samarbejdsaftale mellem Naturstyrelsen og HMB


Hej Anders
 
Det lyder godt.
 
Skovløber Morten Nielsen vi møde jer ved Overdrevshus onsdag den 31. august kl 8.00.
 
Morten kan kontaktes på 21 21 97 23 – evt. også på mail moni.nst@gmail.com, hvis der er
behov for justering af aftalen.
 
Jeg prøver at nå at udarbejde et udkast til samarbejdsaftale i denne uge; for der er også et
sikkerhedsmæssigt aspekt i ”sagen”.
 
 
Mvh
Kim Søderlund
 
 


Fra: Anders Riiber Høj [mailto:anders@gh303.dk] 
Sendt: 23. august 2016 13:07
Til: Kim Søderlund
Cc: ct@ctu-aps.dk; 'Ib Knudsen'; 'Svend Erik Jørgensen'; 'Leise Marud'; 'henning bek'; john-
E@post.tele.dk; 'Egil Hulgaard'
Emne: SV: Vedligeholdelse af det historiske stengærde langs Gammel Hareskovvej -
samarbejdsaftale mellem Naturstyrelsen og HMB
 
Hej Kim
 
Tak for positiv respons. Det er på strækningen langs Gammel Hareskovvej (frem til
kommunegrænsen), samt en tilstødende del af stengærdet langs Fægyden, at HMB ønsker at
rydde opvækst på stengærdet. Fint, at Naturstyrelsen fortsætter med kratrydning 1 gang årligt.
 
Vi vil sætte pris på en kort instruktion v/skovløberen. Kan det blive på onsdag (31/8) eller
torsdag (1/9) kl. 8?
 
Jeg har i øvrigt netop talt med Furesø Kommunes parkafdeling (v/Christina). Hun fortæller, at
kommunen slår rabatten foran stengærdet to gange årligt (ca. maj/juni og igen om efteråret),
men at dette arbejdet har været opgivet pga. mange nedfaldne sten. Hun siger dog, at
Naturstyrelsen og kommunen er ved at have talt sig frem til en løsning, så kommunens
rabatslåning kan genoptages.
 
HMB glæder sig til, at vores fælles samarbejde (+ kommunens genoptagelse af deres arbejde) vil
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sikre, at stengærdets kvaliteter atter kommer til sin ret, samt sikre bedre vilkår for den lysåbne
natur på stengærdet. Lad os senere skrive en mere formel ”samarbejdsaftale”, som kan
kommunikeres fx i Hareskovby.
 
 
Med venlig hilsen
 
Anders Riiber Høj
A:   Gammel Hareskovvej 303, 3500 Værløse
M:  anders@gh303.dk
T:   4272 6436 / 7242 4686 / 4444 2465


 


Fra: Kim Søderlund [mailto:KSL@nst.dk] 
Sendt: 23. august 2016 09:33
Til: Anders
Emne: SV: Vedligeholdelse af det historiske stengærde langs Gammel Hareskovvej - HMB ønsker at
indgå en aftale med Naturstyrelsen
 
Hej Anders
 
Tak for tilbuddet om hjælp.
 
Det er en stor opgave at holde opvæksten på stendiger nede. Vi slår det med kratrydder 1 gang
om året, og det vil vi fortsætte med.
 
Det vil naturligvis være fint med hjælp, hvor I også fjerne/klipper opvæksten med
grensakse/håndsave. Det vil gøre stendiget pænere og mere holdbart.
 
Hvilken strækning vil I hjælpe til med at holde?
 
Vil I have en kort instruktion på en hverdag indenfor normal arbejdstid af den lokale skovløber?
 
Mvh
Kim
 
 


Fra: Anders [mailto:anders@gh303.dk] 
Sendt: 11. august 2016 10:24
Til: Kim Søderlund
Cc: Ib Knudsen; Svend Erik Jørgensen
Emne: Vedligeholdelse af det historiske stengærde langs Gammel Hareskovvej - HMB ønsker at
indgå en aftale med Naturstyrelsen
 
Hej Kim
 
Tak for snakken i fredags. Hareskovby Medborgerforening (HMB) ønsker at indgå den foreslåede
samarbejdsaftale med Naturstyrelsen, hvorved foreningen på frivillig basis forestår fjernelse af
opvækst på og foran det historiske stendige - men ikke mere omfattende/tungere vedligehold. 
 
Vil du maile et forslag til aftaleformulering (gætter på, at du har en eksisterende aftale, der lan
danne forlæg)?
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Til info har jeg skitseret opgaven lidt nærmere i mailen nedenfor - og har allerede en del tilsagn
fra folk der vil hjælpe til. 
 
Vi ser meget frem til samarbejdet, som vi er sikre på vil øge kvaliteten af det smukke byrum
langs Gammel Hareskovvej.


Med venlig hilsen
 
Anders Riiber Høj
Næstformand i HMB
Gammel Hareskovvej 303, 3500 Værløse
M:   anders@gh303.dk
T:    7242 4686 / 4444 2465


Start på videresendt besked:


Fra: Anders Riiber Høj <anders@gh303.dk>
Dato: 10. august 2016 kl. 15.52.34 CEST
Til: "'Ib Knudsen'" <ibknudsen@webspeed.dk>, <john-E@post.tele.dk>, <anito@youmail.dk>,
<lisschack@gmail.com>, "'henning bek'" <bek.julin@get2net.dk>, 'Finn Løkkegaard'
<lokkeg@fasttvnet.dk>, 'jørn gry' <jorn.gry@gmail.com>, "'Mogens Persson'"
<umvpersson@gmail.com>, <leise.marud@gmail.com>, 'Svend Erik Jørgensen'
<svej@privat.dk>
Cc: "'Erik Rasmussen'" <erik@ravnehusvej.dk>, <efh@furesoe.dk>
Emne: Initiativ til vedligeholdelse af det historiske stengærde langs Gammel Hareskovvej - Vil
HMB indgå en aftale med Naturstyrelsen?


Kære HMB bestyrelse m.fl
 
Jeg vil spørge, om I umiddelbart vil være positive for et samarbejde mellem HMB og skoven om
vedligehold af det historiske stendige langs Gammel Hareskovvej?
 
Sagen er, at stendiget er en vigtig kvalitet for vores by – og jeg synes derfor det er ærgerligt, at
stendiget ikke vedligeholdes og får lov at forfalde. Stendiget er fra 1770'erne og beskyttet af
Museumsloven, men Naturstyrelsen (Kim Søderlund) fortæller, at de ikke har råd/mandskab til
en ordentlig vedligeholdelse. Jeg spurgte ham, hvad HMB kan gøre. Han svarede:
 
► Naturstyrelsen vil meget gerne indgå en frivillig samarbejdsaftale med fx HMB, hvor HMB får
lov til at fjerne opvæksten på/foran stendiget
► Aftalen vil være uforpligtende for HMB – foreningen vil kunne udtræde uden varsel til enhver
tid og overtager ikke Naturstyrelsens ansvar for deres stengærde
► Naturstyrelsen beholder opgaverne med mere omfattende/tungere vedligehold, herunder
genopretning og genplacering af nedfaldne sten (hvilket Kim vil forsøge at skaffe midler til)
► Lignende aftaler er indgået andre steder


Jeg synes opgaven lyder hyggelig og gavnlig – og vil gerne tilbyde mig som tovholder på
initiativet. Jeg forestiller mig, at HMB i givet fald vil skulle organisere lidt gratis "havearbejde" på
stendiget – dvs. nogle få timer 2-3 gange årligt (?). Jeg har spurgt på Facebook (i Udhus-
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gruppen), hvor der er 3 der umiddelbart vil give en hånd.
 
Hvem vil være med?
 
Og er I OK med, at jeg/vi i givet fald tager kontakt med Naturstyrelsen, for at få formuleret et
udkast til samarbejdsaftale? Udkastet vil i givet fald naturligvis blive forelagt til godkendelse i
bestyrelsen.
 
 
Med venlig hilsen
 
Anders Riiber Høj
A:   Gammel Hareskovvej 303, 3500 Værløse
M:  anders@gh303.dk
T:   7242 4686 / 4444 2465


 


Fra: Ib Knudsen [mailto:ibknudsen@webspeed.dk] 
Sendt: 30. juni 2016 14:02
Til: john-E@post.tele.dk; anito@youmail.dk; lisschack@gmail.com; 'Gunna Olsen'; 'henning bek';
'Finn Løkkegaard'; 'jørn gry'; 'Mogens Persson'; leise.marud@gmail.com; ibknudsen@webspeed.dk;
Rose Parekh-Gaihede
Cc: anders@gh303.dk; 'Erik Rasmussen'
Emne: Aktivitetskalenderen
 
Kære Alle
 
Jeg får leveret den trykte folder 12. eller 13.
juli.
 
Den bliver trykt på miljøcertificeret papir, og
der kommer lille logo på bagsiden af folderen
herom (se fil).
 
Prisen for de 1800 eksemplarer inkl. moms
og leveret på min adresse bliver lige omkring 7.500 kr.
 
Jeg foreslår, at vi deler den ud sidste weekend i juli og den første uge i august baseret på et
oplæg fra Annie om fordeling af ruterne.
 
De bedste hilsener
 
Ib
 
Ib Knudsen
Tibberup Allé 11
3500 Værløse
Tlf.:         44442048
Mobil:    24655824
E-mail:   ibknudsen@webspeed.dk
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