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Det smukke vinterbillede oven for er taget af vinderen af efterårets fotokonkurrence, Sebastian Engel-
mann Jensen, Drosselvænget 215. Sebastian vil modtage præmien (3 flasker vin eller tilsvarende choko-
lade) en af de nærmeste dage. Tillykke! Se det i farver på hjemmesiden! 



Opgaver i 2006 
Vi har en række vigtige opgaver i 2006: 
 

• Den første er Fastelavn der afholdes søndag den 26. februar kl. 11.00. Se den vedlagte invitati-
on. 

 
• Dernæst følger Generalforsamlingen, som afholdes mandag den 3. april. Nærmere oplysninger 

andet sted i Ulleroden.  
 

• I weekenden den 10. og 11. juni gentager vi sidste år succes med Legepladsrenovering. Vi 
havde en rigtig hyggelig dag og den lille legeplads (længst ned mod boldbanen) er blevet rigtig 
flot for få midler. I år vil vi så renovere de 2 andre legepladser, den der ligger ved købmanden og 
den i Rypevænget. Renoveringen vil bl.a. bestå i opsætning af nye sandkasser, evt. anden ud-
skiftning, en gang maling og oprydning. Bestyrelsen opfordrer hermed -i god tid- de børnefamili-
er, der bor omkring legepladserne til at komme og give en hånd med.  

 
• Som de to foregående år afholdes der også i år Sommerfest den sidste lørdag i august, som i år 

er den 26. august. Sæt kryds i kalenderen. 
 

• I 2007 har foreningen ”sølvbryllup” eller med andre ord 25 års jubilæum. Planlægningen af en 
”Jubilæumsfest” sættes i gang i 2006. Der er nedsat et festudvalg som dog endnu ikke har 
holdt første møde. Mette er bestyrelsens repræsentant og derudover har Sonja RY240 og Sus 
DR310 sagt, at de gerne vil være med i festudvalget. Hvis der er et par stykker mere, der vil væ-
re med, er i meget velkomne. Kontakt en af ovennævnte. (Mette 49 14 47 48). 

 
 
Om Fastelavn 
Sammen med Ulleroden finder du invitationen til dette års Fastelavnsfest. Bemærk at vi i år har flyttet 
tilholdssted, så tøndeslagning mm. foregår ved carportene i Drosselvængets 200-serie. Vi håber, at der 
på det nye sted er mere læ for den isnende februarvind, der de seneste år har gjort Fastelavnsfesten til 
lidt af en overlevelseskamp for både prinsesser og supermænd. 
 
Vi vil meget gerne låne carportene så tøndeslagningen kan foregå i læ og ly, og håber derfor at ejerne 
undtagelsesvis (;-) vil parkere deres biler ude på vejen søndag den 26. februar. Vi skal nok minde jer om 
det. 
 
 
Generalforsamling d. 3. april 2006 
 
Årets generalforsamling og indkaldelse af forslag fra medlemmerne: 
Generalforsamlingen finder sted i uge 14 : 
Mandag, den 3. april 2006 – kl. 19.00 
Sted: Egedalskolens mødelokale (samme sted som sidste år) 
 
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at komme med forslag til næste års aktiviteter. Forslagene skal 
være skriftlige og skal indeholde budget - ellers kan de ikke behandles på Generalforsamlingen. 
Seneste frist for aflevering af forslag inkl. budget er søndag, den 19. februar 2006. Forslagene afleveres i 
postkassen hos et af bestyrelsens medlemmer. Adresser findes på vores hjemmeside www.ulleroden.dk 
og andetsteds i denne skrivelse. 
 
Officiel indkaldelse til generalforsamlingen inkl. regnskab, budget og indkomne forslag udsendes – iht. 
foreningens vedtægter – i uge 10/11. 
 
Forslag, der ikke kræver Generalforsamlingens accept, kan altid afleveres til medlemmer af bestyrelsen. 
Format underordnet. Næste ordinære bestyrelsesmøde er mandag den 20. februar 2006.  
 
 



Boligforbedringer 
De fleste medier der vil være fremme i bussen har et boligtema. På TV er det både Gør-det-selv og Gør-
det-hos-naboen, Hammerslag, Helt solgt, Huset mm. De glittede magasiner har temaer med Boligtips, 
kendtes boliger, Feng shui og hvad det ellers hedder. Ulleroden er med på noderne og præsenterer her-
med første afsnit af Boligforbedringer i Ullerødhave. Vi har været på besøg hos Gitte og Lasse i DR308 og 
taget billeder af deres flotte fornyelser af et 1-planshus. 
 
Du kan også se billederne på hjemmesiden www.ulleroden.dk 
 
Lasse fortæller: ”For snart 2 år siden flyttede vi ind i vores lille dejlige hus – vi købte huset med det mål 
for øje at sætte vores eget præg på det. 
Vores seneste projekt i huset har været at forbedre lysforholdene i vores entré, som har fremstået som 
et meget mørkt rum. Vi valgte derfor at lave loft til kip i entreen med et Veluxvindue som ”lyskilde”. End-
videre valgte vi, at lægge sandfarvede, rustikke klinker i gulvet.  
Resultatet er blevet et dejligt lyst rum – vi oplever nu, at rummet er mere integreret i huset og udover at 
vores entre er blevet meget lysere medvirker det ændrede dagslysforhold til, at Gitte har fået mulighed 
for at udnytte lyset til at male – en lidenskabelig hobby, som hun på sigt drømmer om at gøre til sin le-
vevej ”. 
 
Ulleroden siger – døm selv ud fra disse fotos : 

 

 
 
 
 



Tagsten 
Fællesskuret er igen spækket med tagsten. En del grundejere har i løbet af sommeren fået lagt nyt tag 
og Grundejerforeningen har aftaget et parti gode brugte tagsten – også dobbeltvingede. Derfor er der nu 
både brugte og nye tagsten i fællesskuret. De brugte kan som vanligt købes for 10 kr. pr. stk. mens de 
nye koster 80 kr. pr. stk.  
Husk at tage mål – der er både store og små størrelser. 
Husk at få et girokort med når du henter nøglen til fællesskuret hos en af bestyrelsens medlemmer – 
eller betal kontant til samme medlem eller direkte til kassereren (Jørn DR315).  
 
 
Boligpriser 
Seneste statistik fra Realkreditrådet viser, at huspriserne i gennemsnit er steget med 21,6% siden 4. 
kvartal 2004. Prisstigningstakten er den højeste siden 1965. Bag det samlede tal ligger dog en stigende 
regionalisering idet priserne faktisk er faldet i 25 kommuner – primært i Jylland og på Bornholm. Den 
største stigning er målt i Gentofte, hvor priserne er steget med op til 40%. Karlebo Kommune ligger i den 
gruppe af kommuner, hvor priserne er steget med mere end 30%. (Kilde: Realkreditrådet, citeret i RD 
Bolignyt nr. 67) 
 
De seneste handler i vores eget område tyder på at stigningen ligger omkring 30%. Et hus, der kostede 
lige over 2 mio i 2004 koster i dag knap 3 mio. 
 
Realkredit Danmark vurderer at prisstigningerne er meget påvirkede af regionale forhold, som fx skatte-
procent, nærhed til grønne områder og muligheden for at bygge nyt. I København og på Frederiksberg er 
der relativt få byggegrunde og derfor bliver priserne ved med at stige på de eksisterende boliger.  
Indkomstfremgang, mindre ledighed, skattestop og de nye låneformer, som har været stærkt medvir-
kende til prisstigningen, vil også sørge for at priserne ikke falder. Realkredit Danmark peger dog på, at 
en let stigende rente og høje oliepriser kan have en modsatvirkende effekt. (Kilde: RD Bolignyt nr. 67) 
 
 
Simsalabimbambassaladussaladim - Skader 
I efterårets Ullerod skrev vi at vi ville undersøge om man kunne gøre noget ved den voksende bestand af 
skader. 
 
Vi har via Karlebo Kommune rådført os med den lokale jagtforening – Karlebo Sogns Jagtforening – og 
spurgt dem om, hvad der evt. kunne gøres for at reducere bestanden af skader i vort område. 
 
Jagtforeningen, der kender fauna og flora i vort område særdeles godt, siger:  

 
”Man kan godt sætte jægere på opgaven og tynde ud i bestanden af skader, men vi er af den overbevis-
ning, at det kun er en stakket frist, idet skaderne hurtigt vil fylde hullet i fuglehierarkiet ud igen – skader 
holder typisk til i områder med småfugle, der fodres på bræt og foder, der falder uden for brættet og ned 
på jorden tager skaderne sig gerne af ”. 
 
Bestyrelsen har derfor besluttet ikke at pille ved naturens orden, og ikke sætte en ”skade-aktion” i gang. 
Vi må leve med skaderne som en konsekvens af fodring af småfugle. 
 
 



Chikaner opsættes ved overgang fra vej til cykelsti 
 
Vær opmærksom på at der fra 1/3 2006 opsættes chikaner, i form af store sten, ved overgan-
gen fra vej til cykel/gangsti mellem nr. 312 og 313 i Drosselvænget.  
 
Chikanerne er trods navnet ikke et forsøg på at chikanere beboerne i Grundejerforeningen, men et for-
søg på at sikre de bløde trafikanter på cykel/gangstierne.  
 
Det sker desværre alt for ofte at stierne benyttes som en smutvej af bilister, og det er naturligvis ikke 
meningen. Dels udsætter det andre for fare, da man ikke forventer at møde biler på stien, dels ødelæg-
ger det belægningen og græsset langs stien.  
 
Bestyrelsen har derfor valgt at lægge et par solide kampesten ud, der gør det umuligt at passere med 
noget, der er bredere end en tvillingebarnevogn eller en havetraktor.  
 
Det er IKKE en brandvej og det er heller ikke et problem for snerydningen, da der aldrig ryddes på stier-
ne jf. Karlebo Kommunes snerydningsplan (der i øvrigt kan findes på vores hjemmeside 
www.ulleroden.dk)   
 
Vi håber at foreningens medlemmer vil påskønne dette slag for trafiksikkerheden.  
 
 
Kokkedal bredbåndsforsyning – hvad er det, de vil? 
Kobber, Koaks eller Fiber; individuelt valg eller fælles fremtidssikring? 
 
Alle grundejere i Ullerødhave fik i slutningen af 2005 en brochure og et spørgeskema ind ad døren fra 
Kokkedals Bredbåndsforsyning (herefter KBF). Formålet var at lodde stemningen for at tilslutte sig et 
Kokkedal-fibernet med mulighed for telefoni, tv og internet til en lav pris. Efter en engangsinvestering til 
nedgravning af fiberkablet og 3 års abonnement med forhøjede priser, vil KBF ifølge deres brochuremate-
riale kunne tilbyde markedets billigste telefoni/tv/internet produkt. 
 
Hvad skal man sige til sådan et tilbud? På den kommende generalforsamling i april vil vi undersøge om 
der er interesse for at vi arrangerer et informationsmøde, med deltagelse af repræsentanter fra fx KBF, 
NESA, TDC og lign., hvor mulighederne kan præsenteres og drøftes nærmere.  
 
 


