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10. marts 2006 
Kære Grundejer 
 

Grundejerforeningens formand Torben Dyrved er død. 

Torben tabte kampen mod kræften og det var med sorg, at 
vi modtog meddelelsen om hans død - kun 66 år gammel. 
Det er både som formand og ven han vil blive savnet.  

Torben var en alsidig mand med mange interesser. Han var 
politisk engageret, sad i hegnssynet og specielt maleriet 
havde hans store interesse. De mange interesser kunne 
han hellige sig på fuld tid efter at han stoppede som bank-
bestyrer i Den Danske Bank.  

Han leverede en stor indsats for Grundejerforeningens  
medlemmer - ingen problemer var for små eller store til at 
blive taget op og forsøgt løst. I foreningen er der mange 
opgaver at tage fat på og Torben formåede at inspirere de 
øvrige bestyrelsesmedlemmer til at påtage sig opgaver der 
skulle løses. Når sagerne lykkedes sørgede han altid for at 
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de der havde trukket læsset også fik roserne. En af Torbens 
og Grundejerforeningens store sager, var kampen for at få 
etableret de nordvendte ramper ved Vadstrupvej, der skal 
lede den tunge trafik uden om byen. Efter mange års debat, 
er byggeriet endelig blevet indledt i 2005. Desværre vil Tor-
ben aldrig se det færdige resultat. 

I Bagsværd Grundejerforening vil vi huske vores gode ven 
og kammerat for hans altid gode humør og engagement. 
Selv under sin sygdom mødte Torben op til bestyrelsesmø-
derne og generalforsamling med sit dejlige smittende hu-
mør og gå-på-mod med arbejdet i grundejernes interesse. 
Vi er mange som vil huske Torben for hans store indsats. 

Æret være hans minde. 

Bestyrelsen deltog i Torbens bisættelse i Bagsværd Kirke. 
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Ordinær generalforsamling 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling 

onsdag den 26. april 2005 kl. 18:30 

På Værebro skole, Værebrovej 156, i kantinen. Skolen lig-
ger bag den nye svømmehal.  Kantinen ligger som den sid-
ste dør – følg skiltene. 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal 
være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før general-
forsamlingen, og skal fremsendes til Pernille Dueholm. Og-
så f.eks. forslag til kommende arrangementer er meget vel-
komne, enten på mødet eller til Pernille Dueholm. 

Vi starter med en let bid mad. Efter dagsordenen er der kaf-
fe og the. 

Dagsorden vil være: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsen aflægger beretning om foreningens virksom-
hed i det forløbne år. 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 

4. Indkomne forslag  

5. Fastsættelse af kontingent. 

6. Valg af formand.  
Ny formand skal vælges. Formanden vælges for et år ad 
gangen. Se nedenfor. 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.  
Af bestyrelsens i alt 4 medlemmer er to på valg hvert år. 
Poul Duch Hansen og Pernille Dueholm er villige til gen-
valg.  Bestyrelsens suppleanter er på valg hvert år Henrik 
Lebech er villig til genvalg. Dich Rasmussen udtræder. 
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8. Valg af revisor og suppleant.  
Revisor Ole Wanting  og suppleant Inge Hansen er villige 
til genvalg. 

 
8. Referat fra møde med byrådet og drøftelse af de 
spørgsmål som blev rejst.  

9. Drøftelse af eventuelt medlemskab af juletræsbelys-
ningen 

10.Eventuelt 

Valg af ny formand og suppleant 

Der vil på generalforsamlingen være mulighed for melde sig 
som interesseret i en plads i bestyrelsen. 

Som følge af Torben Dyrveds død skal der vælges ny for-
mand.  

Derudover skal bestyrelsen have ny suppleant da Dich 
Rasmussen er flyttet til Værløse og derfor ikke fortsætter i 
bestyrelsen.  

Vi siger Dich tak for hans mangeårige engagement i for-
eningens bestyrelse. Dich har været en god diskussions-
partner i bestyrelsen. Desuden har han påtaget sig opgaver 
i forbindelse med foreningens arrangementer og repræsen-
tation ved høringsmøder i kommunen og i udvalg vedrøren-
de julelys, trafikspørgsmål og affald.   

Der vil være mulighed for at sige farvel til Dich på general-
forsamlingen. 

Vadstrupvej og Værebrovej lukkes midlertidigt 

Vejdirektoratet oplyser at broen lukker for biltrafik i 7 uger. 
Den utidssvarende Vadstrupvej-bro over Hillerødmotorvejen 
skal rives ned for at gøre plads til en ny og mere trafiksikker 
bro. Lukningsperioden forventes at begynde i løbet af april.    
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Der vil i lukningsperioden ikke være mulighed for gennem-
kørende biltrafik mellem Bagsværd bymidte og Værebrovej-
kvarteret, via Vadstrupvej. Bilister henvises i stedet til at 
benytte Ring 4, der har forbindelse til Bagsværd Hovedgade 
og Værebrovej.    

I lukningsperioden bliver det heller ikke muligt at benytte 
rampen til Hillerødmotorvejen i retning mod København.   

Trafikken på Hillerødmotorvejen forventes at blive afviklet i 
hele bygge-perioden med nedsat hastighed og sporomlæg-
ninger i byggeområdet.  

Når den nuværende bro skal rives ned vil trafikken på mo-
torvejen dog blive lukket helt i korte perioder om natten, og 
der vil blive skiltet med omkørsel.  

Udskiftningen af broen betyder også, at rampen mellem 
Vadstrupvej/Værebrovej og Hillerødmotorvejen lukker (fra-
kørsel 5). Når rampen er lukket vil der blive skiltet med om-
kørsel for den nordgående motorvejstrafik via Ring 4 og 
Bagsværd Hovedgade.  

Den sydgående motorvejstrafik skal som hidtil køre fra ved 
Ring 4 (frakørsel 6).  

HUR’s busruter vil i de 7 uger køre med nedsat betjening af 
Værebrovej-kvarteret. Flere busruter får endestation ved 
Bagsværd Station eller på Vadstrupvej, i stedet for at køre 
over broen til Værebroparken.  

Passagerer fra Værebroparken vil i perioden kunne benytte 
enten en midlertidig gangbro over Hillerødmotorvejen til et 
stoppested på Vadstrupvej, eller de kan bruge et midlerti-
digt busstoppested, der etableres på Ring 4 i retning mod 
Bagsværd og Lyngby.  

Under hele byggeperioden har fodgængere og cyklister på 
Vadstrupvej/Værebrovej mulighed for at krydse motorvejen 
på en midlertidig bro.   
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Til glæde også for gående og cyklister omfatter det færdige 
projekt permanent signalregulering på Vadstrup-
vej/Værebrovej ved ramperne til motorvejen, ligesom gang- 
og cykelstierne langs med motorvejen og stiramperne til 
Vadstrupvej/Værebrovej bliver omlagt.  

Kommunen oplyser at det er vedtaget at åbne busslusen på 
Krogshøjvej i de 7 uger lukningen af Vadstrupvej varer. 

 

Vanddybde i den vestlige del af søen. Den mørkeste farve er 3,0 til 3,5 meter 
dybde, hvorefter dybden mindskes med en ½ meter pr. farve . 

Oprensningen af Bagsværd Sø midlertidigt sat i stå 

Amtet oplyser at uddybning af robanerne midlertidigt er sat i 
stå. Staten skal overtage projektet når amtet nedlægges 
ved udgangen af året, og ønsker at drøfte projektet med 
amtet. Der er nemlig alene afsat midler til selve uddybnin-
gen, men ikke til de eventuelle ændringer af rostadion som 
efterfølgende ønskes gennemført. Staten er med andre ord 
bekymrede for at overtage et projekt hvor der er rejst for-
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ventninger om yderligere byggeri der kan betyde udækkede 
omkostninger for staten. 

Indtil samtalerne med staten er gennemført ønsker amtet 
ikke at gå videre med projektet. Statens stillingtagen forven-
tes i forsommeren. 

Kom med forslag til spørgsmål til byrådet 

En gang om året mødes grundejerforeningernes repræsen-
tanter med byrådet. Forud for mødet har foreningerne sendt 
deres spørgsmål til byrådet.  

Vi efterlyser derfor spørgsmål fra foreningens medlemmer 
som bør rejses på årets møde med byrådet i slutningen af 
marts. 

Ofte drejer spørgsmålene sig om fartdæmpende foranstalt-
ninger på lokalveje, skorstensfejerordningen, snerydning, 
belysning etc.  

Et af de spørgsmål som vi vil stille i år drejer sig om service 
om vinteren. I år har der hverken været snerydning eller 
målinger af isens tykkelse på Bagsværd Sø. Tilsyneladende 
er det et ret beskedent beløb ismålingerne koster, - til gen-
gæld betyder de manglende målinger at søen ikke er blevet 
frigivet trods tyk is. Også snerydningen er sparet væk og vi 
sætter spørgsmålstegn ved om det er korrekt at spare den-
ne service væk. 

Har du andre ideer til emner der bør rejses med byrådet 
modtages disse af Pernille Dueholm indtil d. 30.marts, se 
kontaktoplysninger nedenstående. 

Plan mod oversvømmelser i Spildevandsplan 2006 

Et af sidste års spørgsmål fra Grundejerforeningen til byrå-
det drejede sig om de offentlige kloakkers manglende ka-
pacitet.  På grund af det voldsomme skybrud i efteråret 
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2004 var der mange som fik vand i kælderen. Nu har kom-
munens forvaltning fremlagt en spildevandsplan til høring, 
hvori der indgår planer om forbedringer.  

I Spildevandsplan 2006 anføres det at der ved kraftigt regn-
skyl er kendskab til opstuvning af vand i kældre i området 
omkring Aldershvilevej, Bondehavevej, Bagsværd Hoved-
gade og på Højgaards allé. Opstuvninger skyldes begræn-
set kapacitet i de rør der skal lede vandet bort. Derfor vil de 
eksisterende afløbsledninger blive udskiftet med ledninger 
af større dimension i perioden 2013-15. Det synes vi er me-
get langt ude i fremtiden for de borgere som jævnligt er ge-
neret af opstuvningerne. 

Alle borgere kan kommentere spildevandsplanen indtil d. 
17. april. Planen kan rekvireres på tlf. 39575887 eller på 
www.gladsaxe.dk/spildevandsplan  

 

 

I disse fugleinfluenzatider kan et lille nys godt skræmme.. 

Lån en hønsegård eller en æblepresse 

Den grønne guide udlåner en række havesager som borge-
re kan låne for at forbedre miljøet: 

Med forbehold for begrænsninger som følge af fugleinfluen-
zaen kan hønsehold i haven være hyggeligt og nyttigt. Der 
udlånes mobile hønsehuse - såkaldte "hønsefræsere" - idet 
bunden på hønsegården er åben, hvorved hønsene kan 
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"fræse" ukrudt op. Af samme grund skal lånerne huske at 
lukke hønsene ind om natten af hensyn til ræve etc. 

Der er tre sådanne hønsehuse til udlån - med høns og det 
hele. Formålet er bl.a. at fremme hønsehold, som kan inde-
bære en række gode miljøaspekter. Interesserede kan kon-
takte Jens Juhl: Mobil: 29 92 62 24; Mail: 
slotsherre@hotmail.com 
 
Lokal Agenda 21 i Gladsaxe udlåner to æblepresser, 
hver med tilhørende frugtmøller og stativer til presse og 
mølle. Der er stor efterspørgsel hvert efterår, så det er en 
god ide at reservere allerede nu. Interesserede er velkomne 
til at kontakte grøn guide i Gladsaxe vedr. lån. Tlf. 39 57 69 
20 eller mail: jbl@ggglx.dk 

Endelig udlånes et håndskubbet haveredskab - en såkaldt 
rullerenser - til ukrudtsfjernelse på løs bund som f.eks. i 
køkkenhaven, i perlesten og grus. Fidusen er, at ukrudtets 
rødder skæres over i et par centimeters dybde uden at sten 
eller grus vendes for meget rundt og giver grobund for yder-
ligere ukrudt. Efter overskæring af rødderne kan ukrudtet let 
rives sammen. Det kræver at underlaget i f.eks. indkørslen 
er tilstrækkeligt løst. Kontakt den grønne guide for lån. 
Yderligere information om brug på 
http://www.ukrudtshajen.dk/rullerenser.htm 

Link til din bolig 

Kommunen har nu oprettet en hjemmeside hvor man kan 
se alle relevante oplysninger vedrørende ens bolig, herun-
der ejendomsoplysninger, lokalplaner, og oversigtskort. 
Næste afhentning af dagrenovation, haveaffald og stor-
skrald kan også ses. Endvidere kan afhentning af storskrald 
bestilles via hjemmesiden. Se www.gladsaxe.dk, i venstre 
side vælges By og Miljø, og dernæst ”min adresse”. Luft-
fotos kan også ses direkte på 
http://ejendomsfakta.netborger.dk 
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Link til vedligeholdelse 

RAADVAD, Nordisk Center til bevarelse af Håndværk viser 
trin-for-trin vejledninger i de gode håndværksteknikker til 
vedligeholdelse på www.raadvad.dk Læs om bl.a.: Murværk 
og facader, træ og tømrerarbejde og vinduer - samt om ma-
ling med traditionelle malingstyper.  
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Bestyrelsens adresser. 

Medlemmer af foreningen er altid velkomne til at kontakte 
bestyrelsen for at gøre opmærksom på sager, som forenin-
gen burde tage op. Bestyrelsen kan foruden telefon og fod-
post nås med e-mail gennem hjemmesiden. 
 

Fungerende 

formand 

Pernille Dueholm, Søvej 3 B 

pernille@b-gr.dk  

tlf. 44 49 10 60 

Best.medlem Poul Duch-Hansen, Aldershvilevej 71 A tlf. 44 98 99 08 

Best.medlem Jørgen Hellinghus, Skovsøen 37 tlf. 44 44 66 74 

Best. medlem 

og Kasserer 

Birger Brohauge, Krogmosevej 13 

birger@b-gr.dk  

tlf. 70 20 65 90 

aften 44 44 53 74 

Suppleant og 

web-master 

Henrik Lebech, Østerhegn 6 tlf. 44 98 35 01 

Suppleant Dich Rasmussen  

 Foreningens hjemmeside 

www.bagsværd.dk  eller  www.b-gr.dk 

 

 


