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Generelt 
Bestyrelsen besluttede tidligt, at årets tema – og næste års tema – skal være ”Tryghed i Trevang”. 

Tryghed skal i den forbindelse tolkes meget bredt; lige fra ”Nabohjælp”, over sikker trafik til sikring 

mod oversvømmelse af både veje og huse. Vi ønsker at så mange som muligt skal være med i ”Na-

bohjælp”- meld Jer ind og vær med til at styrke trygheden – det koster kun 5 min.  

Vi har investeret i en hjertestarter – centralt placeret ved vandværket og jo flere ”Hjerteløbere”, desto 

større tryghed. Man kan se hvordan hjertestarteren betjenes inde på vores hjemmeside og naturligvis 

på selve hjertestarteren. 

Vi arbejder også på at få hastigheden sænket i hele vores område – indtil det udmønter sig stillevejs-

tiltag og skiltning vil vi henstille til at alle forsøger at holde hastigheden på max 40 km/t og gerne 

lavere. 

Derudover gør vi alt hvad vi kan for at opretholde og forsvare vores unikke område, så vi ikke bliver 

gennemkørselsvej for myldretidstrafik eller endnu værre; tung trafik udover den der er nødvendig 

ifm. husbyggeri o.lign. 

 

Vejene 
Der er heldigvis ganske meget aktivitet med ombygning og nybygning i Trevang. Det er hårdt for 

vores fælles veje, som desværre (og heldigvis) ikke er bygget til store lastbiler og entreprenørmaski-

ner. Det betyder, at vi må bruge en del penge på vedligeholdelse af vejene – ikke mindst når solen 

nogle år gør vejbelægningen flydende. Vi vil igen, når sommeren forhåbentlig bliver lang og varm, 

finde en periode hvor udlægning af stenmel, kan styrke vejene og samtidig afhjælpe problemerne 

med ”tjære” (bitumen) på sko, fødder og poter.   

Derudover er der et område som er svært at holde frit for huller og ”skuldre” – nemlig der hvor 

Trevangsvej og Kassemosevej mødes. Vi ”deles” med kommunen om opgaven og arbejder på en 

bedre og mere holdbar løsning. 

Vi har heldigvis et rigtig godt samarbejde med ”AH” som står for vedligeholdelsen af vejene både 

sommer og vinter – således at vores veje fremstår så fine og farbare som muligt på alle tider af året. 

Vintervedligehold – rydning og ”saltning” følger Vejdirektoratets procedurer og sker i løbende ko-

ordination med bestyrelsen. Denne koordination finder naturligvis også sted resten af året. 

Bestyrelsen vurderer samarbejdet som tilfredsstillende og i god balance hvad gælder pris/ydelser. 

 

Vi minder om, at der ikke må udlægges sten, sættes kantsten, foretages beplantning, lægges hele fliser 

og lignende tiltag. Det er i modstrid med lokalplanen for Trevang og må kun udføres efter overens-

komst mellem grundejerforeningen og vejmyndigheden (kommunen). 

 

 

Økonomi 
Grundejerforeningen har stadig en fornuftig økonomi, med en solid kassebeholdning.  Bestyrelsen 

har besluttet at fastholde kassebeholdningen, idet vi pt. står overfor et par uafklarede punkter til 

hvilke vi kan risikere at skulle benytte vores kapital. 

  -Sagen om hvem der skal bekoste istandsættelse af dræn og vandløb i området er forsat uafklaret. 

  -Furesø Kommune er forsat ikke kommet til afklaring omkring trafikafvikling i Farum Nord, og        

   dermed kender vi ikke eventuelle økonomiske konsekvenser. 

 

Bestyrelsen fasterholder derfor uændrede takster for 2019. 
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Fremtiden 

Jeg er hverken vismand eller fremtidsforsker, men det er står meget klart, at vores område 

på mange måder er ganske særligt. De skønne omgivelser vil for alvor komme til deres ret, 

hvis vi formår at respektere de fælles beslutninger der er taget og som vi i fremtiden tager 

for området. Fælles beslutninger bliver også meget lettere, hvis vi taler sammen med vores 

naboer og genboer – løser uenigheder inden de bliver konflikter og hjælpes ad. Hvis ikke for 

vores egen skyld, så for børnenes skyld. Børn både hører og fornemmer konflikter og så 

bliver det mindre trygt for dem at færdes i området. Konflikter er ikke bare opslidende, de er 

ofte også dyre.  

 

Vi i bestyrelsen ønsker at det skal handle om meget mere end veje, dræn, rabatter og rent 

vand. Vi ønsker et trygt og rart Trevang. Et Trevang hvor vi kender hinanden bedre og har 

lyst til at sludre og måske endda nyde en forfriskning sammen. Derfor tog vi initiativ til 

vejfesten sidste år og med den glædelige opbakning, har vi valgt at gøre det samme i år.  

 

Vores fine nye hjemmeside vil være ”stedet” hvor al information kanaliseres – her kan man 

holde sig opdateret og samtidig finde alle dokumenter til brug ved ejendomshandel i Tre-

vang. Trevang.org  

 

Vel mødt – til både Generalforsamling og Vejfest 2018! 

 

 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Jacob Grum-Schwensen 

Formand 


