
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen vælges ved grundejerforeningens årlige generalforsamling. 

 

Hvedevænget består af 80 rækkehuse. Omkring husene ligger der store fællesarealer 
med græsplæner og mindre buskområder. På fællesarealerne har vi tre legepladser, en 
petanquebane og en bålplads. Stierne i vores bebyggelse er forbundet med stisystemet i 
resten af Kokkedal. 

Hvedevænget er et godt sted at leve, hvor du har mulighed for tæt kontakt til dine naboer 
og for at indgå i et fællesskab.  
 

Velkommen til 

Grundejerforeningen Hvedevænget 



 
 

 

Bestyrelsen vælges på grundejerforeningens årlige generalforsamling i marts. 

 

FØLG MED i Hvedebeboernes hverdag og få nyheder og beskeder fra bestyrelsen. 

Nye beboere bedes henvende sig til Bjørn Sandberg i nr. 48 på adressen  
webmaster@hvedevaenget.dk for at komme med i foreningens mailsystem. 
 

Bjørn administrerer vores hjemmeside, www.hvedevaenget.dk, og sørger for, at du modtager  
nyhedsbreve og anden relevant information pr. mail.  
 

Bjørn er også administrator på Hvedevængets lukkede gruppe på Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/hvedevaenget/. 
Bemærk, at den lukkede Facebook-gruppe ikke er et talerør for bestyrelsen. 
 

HVEDEDAGE 

To gange årligt, på lørdage eller søndage i maj/juni og i den sidste weekend i august, afholder 

foreningen Hvededage. Hvededagene er fælles arbejdsdage, hvor vi passer vores fællesarealer. 

Bestyrelsen opfordrer til, at så mange som muligt 

deltager i Hvededagene. Det er sjove og hyggelige 

dage, hvor store og små beboere bidrager med 

det, de kan, så vi alle kan nyde vores skønne are-

aler. Der er arbejdsopgaver, som passer til alle. 

Det er altid muligt at komme med forslag til opga-

ver, som skal løses, og bestyrelsen hører gerne, 

hvis I finder, at noget trænger til en kærlig hånd. 

På Hvededagen i august er der hoppeborg og an-

det sjov til de små og fælles sommerfest for alle 

om aftenen. På begge Hvededage vil der være en 

let frokost og lidt at drikke. 
 

HJEMMESIDEN - hvad finder du her? 

På vores hjemmeside finder du en række oplysninger om Hvedevænget. Vi anbefaler, at du ori-

enterer dig på hjemmesiden, når du flytter ind. På hjemmesiden finder du oplysninger blandt an-

det om:  

 Hvedevængets lokalplan 

 Grundejerforeningens vedtægter 

 Ordensregler 

 Vedligeholdelse af dit hus 

 Storskrald 

 Regnskaber  

 Varmesystemet   

    

Bestyrelsen 2016/2017   

Formand Alan Richter Hvedevænget 42 

Næstformand Allan Sørensen Hvedevænget 10 

Kasserer Helge Hesselberg Hvedevænget 13 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Sarah Holm Hvedevænget 4 

 Anders Hjorth Fogh Hvedevænget 24 

 Charlotte Marie Petersen Hvedevænget 32 

 Anders Thunell Hvedevænget 43 

Bestyrelsessuppleant Anne Nørgaard Hvedevænget 70 

http://www.hvedevænget.dk


UDVALG 
 

I Hvedevænget synes vi, at det er vigtigt, at flest muligt bliver inddraget i fællesskabet og er en 

aktiv del af foreningens liv. Vi har derfor nedsat udvalg, hvor beboerne sammen med bestyrel-

sen deltager aktivt i opgaveløsninger og arrangementer. Udvalgene har altid brug for nyt blod, 

så hvis du har specielle kompetencer, interesser eller gode ideer, kan du kontakte det eller de 

udvalg, som du ønsker at bidrage til.  

 

Økonomiudvalg  

Udvalget arbejder med økonomisk planlægning af større 

fælles vedligeholdelses-, reparations- og fornyelsesop-

gaver i et femårig tidsperspektiv. Formand: Helge (13). 

 

 

Grønt- og sneudvalg 

Udvalget arbejder med planlægning og tilrettelæggelse af fælles  

opgaver vedrørende pasning og udvikling af de grønne arealer samt 

snerydning. Formand: Anders (43). 

 

Miljøudvalg 

Udvalget arbejder sammen med Fredensborg Kommune om et planlagt 

trafikprojekt for gang- og cykelstien i Sydskoven, om pleje og udvikling 

af bevoksningen på volden, om forebyggelse af vandansamlinger langs 

volden og om mulige energisparetiltag i Hvedevænget. Formand: Alan 

(42). 

 
 

Varmeudvalg 

Udvalget arbejder med at sikre varmeforsyningen til alle husene i 

Hvedevænget dels ved at planlægge og tilrettelægge vedligeholdelse, 

reparation og fornyelser, dels ved at opretholde en elektronisk 

varselsordning. Formand: Alan (42). 

 
 

El-, affalds- og parkeringsudvalg 

Udvalget arbejder med storskraldspladsen, belysning samt camping-

vognes og traileres placering på parkeringspladserne. Formand: Allan 

(10). 

 

 

 

Sti- og galvudvalg 

 

Udvalget arbejder med at identificere behov for vedligeholdelses- og re-

parationsarbejder på bebyggelsens stier og gavle. Formand: Anders 

(43).  

 



 

Børne- og aktivitetsudvalg 

Udvalget arbejder med vedligeholdelse, reparation og etablering af le-

gefaciliteter samt med alle ønskelige sociale aktiviteter, som beboerne, 

unge som ældre, kan tænkes at deltage i.  

Formand: Charlotte (32). 

 

 

Web-og kommunikationsudvalg 

Udvalget arbejder med at udvikle hjemmesidens brugerflade, med at 

vedligeholde hjemmesiden og med at udvikle modeller for nyhedsbreve 

og anden kommunikation. Formand:  Alan (42). 

 

FÆLLESUDGIFTER 

Foreningens fællesudgifter er i 2016 budgetteret til 27.730 kr. pr. hus. Disse udgifter er fordelt på 

kontingent til foreningen, acontobetaling for varme samt præmie for den fælles ejendomsforsik-

ring. 

 

Betalingsfrister og beløb for 2016 er: 

15. januar - 6.840 kr. 

30. april - 7.370 kr. 

31. juli - 6.870 kr. 

31. oktober - 6.650 kr. 
 
Første betaling i 2017 forventes pr. 31. januar med 6.900 kr. 

Indbetalingskort lægges i postkasserne i perioden op til hver betalingsfrist. 
 

VIGTIGT AT VIDE:  

 Hvededage (fælles arbejdsdage) i maj/juni og august. 

 Sommerfest i august  - samme dag som den fælles arbejdsdag i august. 

 Storskrald må tidligst sættes ud onsdag inden afhentning den 3. torsdag i måneden.  

 Hvis man har behov for at parkere en 

campingvogn og/eller trailer på Hve-

devængets parkeringsplads, skal  

man registrere det hos Allan i nr. 10. 

 
December 2016 

 

 

Foto fra hvedefesten 2016 inden alle gæsterne 
var ankommet  


