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Vi mangler endnu at få stenene ved parkeringspladserne i svinget ved stien 
til Kirsebærbakken, markeret med reflekser. Der har været forsøg med 
selvklæbende reflekser men de faldt hurtigt af. I øjeblikket ventes på svar fra 
firma der kan levere et eller andet der bedre klæber til stenene. Viceværten har 
gang i sagen.

KTAS har indhentet tilbud på anlæggelse af sti mod Kirsebærbakken.
Prisen med lysstanderen er kr. 136.000,- og det blev derfor afvist. Vi har des-
værre ikke mulighed for at skyde penge i projektet.

Beskæring af træer i skel, de der er plantet af KTAS, beskæres i løbet af vinteren, 
afventer periode med frost.

Der er opsat nyt gyngestativ. Kostede ca. kr. 15.000,- men er nu også støbt på 
alle fire ben og sikkerhedsgodkendt.

Som bekendt er de to grunde der ejes af Vejdirektoratet, Meulenborg Park 2 og 
Bøgebakken 3, sat til salg via statens ejendomsselskab Freja, freja.biz. Samtidig 
med dette blev der forøvet hærværk på vore 6 gamle Lindetræer og, viste det sig, 
på 11 træer på grunden Meulenborg Park 2. En del af træerne er/var fredede og 
over 100 år gamle. 
Desværre fældede Vejdirektoratet træerne på Meulenborg park 2 i dagene 
23-24.11. Der er indgivet politianmeldelse mod dette hærværk af den lokale 
naturfredningsforening og af Helsingør Kommune, hvilket vi naturligvis vil 
bakke op om. KTAS Pension er orienteret om hele sagens forløb.
I kan følge udviklingen på meulenborg.dk.

Der har været en del problemer med overløb i tagrender hvilket har ført til ren-
sning af tagrender og kloaker forskellige steder og problemet er afhjulpet. Det 
egentlige problem skulle være forkert dimensionerede nedløbsrør der ER blevet 
udskiftet nogle steder, et arbejde der igangsættes efter behov.

Beboerrepræsentationen består nu af:
Peter Vognsen  nr.6
Karen Boye Nielsen   nr. 78
Jens Frederiksen nr.9

Sune Pedersen udtræder og flytter til Jylland 1.12. 
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for en meget stor indsats og arbejdet 
med opstarten af meulenborg.dk.
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