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Til alle Hjortehavens grundejere 28. november 2008 
 
 
 
 
 
 
Orienteringsskrivelse. 
 

• 30 Km Zone 
• Legeplads 
• Internet 
• Radio og TV 
• Parkering af biler. 
 

 
30 Km Zone 
Frederikssund Kommune har afvist vores ansøgning om 30 km zone, med henvisning til at.  
 

• Begge veje er lukkede villaveje og vi formoder derfor, at al kørsel er beboerkørsel (og 
gæster). 

• Sikavej er udstyret med chikaner, hvilke må formodes at have en fartdæmpende effekt. 
• Selvom trafikmålingerne er foretaget i sommerperioden, er det erfaringen at 

hastighedsniveauet ligger på samme niveau som resten af året. Der hvor tallene kan afvige, 
er på antal og spidstimetrafik (flest biler ml. 7-9 og 15-17). 

• De aktuelle tal viser en gennemsnitshastighed på 31 km/t på Sikavej og 39 km/t på Dådyrvej. 
 
Bestyrelsen kan ikke gøre mere i denne sag, og dermed henlægges sagen.  
Men vi kan jo altid opfordre til at køre pænt � 
 
Legeplads 
Nu hvor vi endelig har fået opbygget en flot legeplads med alle gældende sikkerheds regler, er det 
trist at se babygyngen blive ødelagt for anden gang og det er nok ikke nogen baby der ødelægger 
den. 
Vi har indkøbt en ny gynge, som bliver monteret i april. 
 
Internet 
I december måned ændrer vi hastigheden til 8192/2048 Mbit. Alle routere skal have ændret 
opsætning. Nærmere information sendes ud, når det nøjagtige tidspunkt er kendt. 
 
Vi er ved at udbygge internetforbindelsen med fire nye trådløse antenner som kører på 5Ghz båndet. 
Den gamle installation er baseret på 2,4 Ghz, og de bokse der skulle bruges er udgået af produktion. 
Når vi er klar med udstyret kan nye brugere komme på Internettet for 1000 kroner i etablering (ny 
boks) samt en månedlig ydelse på 50 kroner. Nuværende brugere kan også skifte til den nye 
opkobling mod samme betaling, da boksen skal skiftes. Se mere på www.hjortehaven.dk 
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Radio og TV 
Der har været en hel del bøvl med DVB-T og DAB som ikke virker. Dansk kabel TV har sat nye 
folk på sagen, så nu håber vi det snart kommer til at virke. 
Vi mangler ligeledes en kanaloversigt som er på vej. 
 
Ulovlig parkering af biler 
 
Reglerne for parkering i vores område: 
 
Omnibus, last, flytte- eller større fragtbiler må ikke langtidsparkeres på parceller, veje eller 
vendepladser. Enhver form for parkering over længere tidsrum, skal i øvrigt ske på parcellen, i 
garage eller dertil indrettet plads. 
 
Campingvogne, trailere, både og lignende må kun parkeres eller opmagasineres i dertil indrettet og 
godkendt bygning. På hver parcel skal der indrettes holdeplads for mindst 2 automobiler. Er der 
garageareal til én eller flere biler, skal der kun anlægges parkering til én bil. 
 
Som hovedregel gælder således, at beboernes biler altid parkeres på parcellen! 
Lastbiler henvises til parkeringspladsen ved Hanghøj, da det ikke længere er tilladt at parkere ved 
Marbækskolen. 
 
Teknisk Forvaltning har påtaleretten for disse forseelser.  
 
Informationen er tidligere udsendt på www.hjortehaven.dk login hjort / huskmig 
 
Hjertesuk !! Efterlad ikke hundelort på veje og stier. 
 
Skulle der være yderligere spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte et medlem i bestyrelsen. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
 


