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OMRÅDETILSYN  

 

En god sommerhistorie 
fra OMRÅDETILSYNET 
Fredensborg Søpark holdes konstant under opsyn og tilsyn af de af bestyrelsen nedsatte 
udvalg, OMRÅDETILSYNET og NATURPLEJEUDVALGET. 
Dette arbejde understøttes af en række frivillige grundejere i Søparken og naboer til 
Søparken. En hjælp som er af uvurderlig stor betydning når et samlet areal på ca. 60 
hektar svarende til ca. 102 td. løbende skal holdes under opsyn. 
 

Den gode historie, trods alt 
Natten mellem fredag den 4. august og lørdag den 5. august dumpes ulovligt byggeaffald 
på den offentlige p-plads i Kovangen. Rent svineri og helt ulovligt og strafbart. 
 

Lørdag morgen den 5. august indløber rapport fra vores gode og opmærksomme nabo, 
anlægsgartner Claus Öhblom om det dumpede byggeaffaldet til vores grønne mand 
Lindhardt, som hurtigt og snarrådigt melder om episoden til bestyrelsen.  
 

Lindhardt, udvalgsformanden for OMRÅDETILSYNET Erik Løye-Philipsen og vores 
interne fotograf Verner Thomsen besigtiger affaldet lørdag middag, fotodokumenterer 
affaldet og konstaterer, at noget af affaldet er forsynet med navn og telefonnummer på en 
håndværkervirksomhed.  
 

Håndværkervirksomheden kontaktes. 
Det bliver nu lørdag eftermiddag opklaret, at den pågældende håndværksmester natten 
imellem fredag den 4. august og lørdag den 5. august har fået stjålet sin værkstedsbil. 
Biltyveriet er af den pågældende håndværksmester blevet meldt til Nordsjællands Politi. 
Meget tyder på at den pågældende værkstedsbil har været på ulovligt besøg i Søparken 
hvor biltyvene har tømt vognen for brugte og defekte effekter og andet affald.  
 

 

TAK! 
Endnu engang har vores OMRÅDETILSYN med god nabohjælp og aktiv indsats fungeret 
helt til UG.  
Hvor er vi grundejere i Søparken dog godt hjulpet. 
Stor tak til anlægsgartner Claus Öhblom og hans familie, tak til vores grønne mand 
Lindhardt, tak til Erik Løye-Philipsen og tak til grundejer Verner Thomsen.  
Det er 3. gang her i sommer, at grundejerforeningens OMRÅDETILSDYN med hjælp af 
nabohjælp og andre grundejere har grebet ind og fået løst problemer og underlig og 
ulovlig adfærd.  
Problemer som ulovlig bilkørsel på skolestierne, ulovlig knallertkørsel på stier og 
græsområder, kontakt med uforklarlige, ukendte og fremmede personer på tur i Søparken 
og ulovligt grundejer-haveaffald henkastet på fællesarealer. 
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