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Kære Grundejer Oktober  2010 
 
Velkommen til efteråret og en ny sæson i Bagsværd Grund-
ejerforening. Det glæder os hermed at præsentere sæsonens 
første Nyhedsbrev, som vi håber I vil læse med interesse. Læs 
f.eks. om efterårets arrangement Fugle i Haven den 24. no-
vember. Se referat fra Generalforsamlingen i april og den nye 
bestyrelse på side 9. Se også de nyttige informationer vi har 
samlet, krydret med mange fotos. 

Vi planlægger endnu et arrangement 
i det nye år omkring muligheder og 
konsekvenser ved at aflede regn-
vand fra husets tag til faskine eller 
lignende. Nordvand vil orientere os. 

God fornøjelse med bladet! 

                                    Fotograf: Aidafoto.dk 
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Kom til Foreningens efterårsarrangement  

”Hjælp havens dyr gennem vinteren” 

Så har du glæde af dem hele året. For at inspirere os har vi invi-
teret Ib Tolstrup (fugleelsker fra Frøstjernevej) og Jesper Bjer-
ring Larsen (Gladsaxes Grønne Guide) til at holde oplæg på 
efterårets arrangement. 

24. november kl. 19 – 21:30, på Søgård, Slotsparken 32A 

Fuglene er en fornøjelse at se på både sommer og vinter. Ib vil 
fortælle om, hvilke fugle vi kan se og høre både i haven og i de 
lokale naturområder. Han vil også fortælle om, hvilket foder de 
forskellige fugle foretrækker, når du vinterfodrer. Jesper vil med-
bringe eksempler på fuglekasser til forskellige arter. Så har du 
tid til at sætte dem op inden næste ynglesæson. Hvad med at 
lave et insekthotel til dine sommerfugle og mariehøns? Se 
hvordan sådan et 
kan se ud. Og hør 
om, hvordan man 
kan bekæmpe dræ-
bersneglene ved at 
skabe bedre leve-
vilkår og plads til 
dræbersneglens na-
turlige fjender, så-
som pindsvin, tud-
ser, frøer og firben, 
der alle kan spise 
sneglene, når de er 
små. Vi skal se, 
hvordan et vinterhi til 
pindsvin i haven kan 
se ud, og hvordan 
man laver fedt-
kugler. Vi serverer 
en øl eller vand. 
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Beskæring af træer og buske langs veje            

Hvorfor skal træer og buske beskæres? 

Træer og buske på private arealer langs vejene (både offentlige 
og private fællesveje) skal beskæres, så de ikke er til gene for 
færdslen. Hvis beplantningen har bredt sig ud over vejanlægget 
er det ikke kun til gene for de forbipasserende, men også for 
trafiksikkerheden, eventuelt belysningen, udsyn til skilte mv. I 
nogle tilfælde kan oversigtsforholdene være forringet på grund 
af beplantningen, hvilket har betydning for trafiksikkerheden. 
Beplantningen kan også skygge for lyset på vejen og dermed 
forringe trafiksikkerheden. 

Kommunen har bemyn-
digelse til at pålægge 
grundejeren den nødven-
dige beskæring af træer 
og buske, hvis de er til 
gene for vejen og dens 
brugere. Hvis Kommu-
nens krav ikke efterkom-
mes inden for en fastsat 
frist, kan Kommunen lade 
arbejdet udføre for grund-
ejerens regning. 

 Hække kan antage enorme 

dimensioner, hvis de ikke 

bliver holdt i ave, så hvis ikke 

fodgængerne specielt 

interesserer sig for at 

botanisere, eller ønsker at 

tage børnene med på en 

jungletur i bedste "Indiana 

Jones"-stil, så er der ikke 

andet for end at skifte fortov. 

Fotograf: Aidafoto.dk 
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Luftledninger og nye lysmaster i Bagsværd 

I denne tid fjernes de sidste af de gamle træmaster som sørge-
de for strøm til beboerne i Bagsværd. Arbejdet har stået på i en 
periode af fire år, og nu har Regattakvarteret, som det sidste, 
fået lagt stærkstrømskabler under fortovene.  

Ifølge DONG er der blevet fjernet ca. 600 træmaster. De går til 
destruktion, da de er imprægneret med et stof der gør dem ueg-
net til brændsel eller andet brug. Samtidig er der lagt 48 km 
stærkstrømskabel i jorden.  

Fjernelsen af træmasterne har givet villakvarterene en markant 
åbenhed og lethed. Ganske vist bliver der samtidig sat 458 nye 
master op til vejbelysningen, men de slanke stålmaster virker 
ikke nær så bastante som træmasterne. Og lys på vejene kan vi 
ikke undvære. 

I perioder med kraftig storm er det sket, at luftledninger er faldet 
ned med strømafbrydelser til følge. Nu kan det måske være me-
get hyggeligt at finde stearinlysene frem engang imellem, men 
følgevirkningerne af en strømafbrydelse betyder også, at com-
putere bliver afbrudt, mens man er midt i arbejdet, TV-apparatet 
går i sort, kogepladerne bliver kolde, så man kan ikke engang 
sætte vand over til en kande kaffe.  

Disse problemer skulle være overstået efter at strømkablerne er 
kommet i jorden.  

I december måned vil DONGs store arbejde være afsluttet. 

Der er også sket en fornyelse af gadebelysningen, hvilket bl.a. 
kan ses på Bagsværdvej og på Bagsværd Hovedgade. De nye 
lamper har et gyldent skær og er mere strømbesparende end de 
gamle. 
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Fotos: Frank Paulsen 
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Sådan fyrer du fornuftigt i din brændeovn 

Hvis du som brændeovnsejer følger fire, enkle råd om korrekt 
fyring, kan du være med til at nedbringe udslippet af sundheds-
skadelige partikler.   

1. Brug rent og tørt træ 

Vådt træ giver dårlig forbrænding og meget røg. Fyr aldrig med 
affald – f.eks  i form af reklamer, magasiner, mælkekartoner, 
pap eller træ, som er malet eller behandlet. 

2. Sørg for rigelig luft 

For lidt luft giver mange sundhedsskadelige partikler i røgen. 
Tænd op med pindebrænde, optændingsblokke eller lidt avis-
papir, så ilden hurtigt kan få fat. Skru først ned for luften, når 
flammerne bliver blålige. 

Fyr ikke over om natten 

 Når du lægger mere brænde på, skal du skrue op for luften, 
mens flammerne igen er mørkegule. Du må ikke lægge bræn-
de på og skrue ned for lufttilførslen om aftenen i et forsøg på 
at have gløder om morgenen. Gør du det, udsætter du hele 
nabolaget for store mængder røg, og din skorsten udsættes 
for unødig meget sod med risiko for skorstensbrand. Hvis du 
lukker helt ned for luften, er der også risiko for dannelse af 
den giftige luftart kulilte (CO). Den er farveløs og kan i værste 
fald sive ud i huset om natten og være dødsensfarlig. Hvis din 
ovn er lidt utæt, og skorstenen er meget sodet, er der 
yderligere risiko. 

3. Fyr lidt ad gangen. 

Ilden skal først have fat i brændslet, så temperaturen bliver 
meget høj. Hver gang du lægger brænde ind, skal du skrue op 
for luften, til de mørkegule flammer er væk. 

4. Gå ud og check – røgen skal være næsten usynlig. 

Hvis der er for meget røg, og det lugter grimt, gør du 
sandsynligvis noget forkert. Spørg din skorstensfejer. 

Råd hentet på Miljøministeriets hjemmeside: www.mst.dk 

http://www.mst.dk/
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Flishugning  

I oktober og november tilbyder kommunen gratis flishugning af 
dit grenaffald på din adresse. 

Der flishugges hver mandag til og med 29. november. Man be-
stiller ved at ringe til Gladsaxe Kommune, Forsyningsafdelingen 
på telefon 39 57 58 51 senest torsdagen inden man gerne vil 
have flishugget. 

Læs mere om ordningen på www.gladsaxe.dk /flisordning 

 

 

Se fotos: dinby.dk/Bagsværd 

Renovering af broen ved Skovbrynet Station  

Nogle fotos fra det imponerende arbejde med at udskifte den 
vestlige vejbane af motorvejsbroen. Vejdirektoratet planlagde at 
lukke stationen helt i de 41 dage arbejdet skulle tage, og var 
meget stolte over, at dette blev overholdt og arbejdet gennem-
ført på rekordtid. At det så har taget noget længere tid at få de 
tilhørende anlægsarbejder færdige er en anden sag.  
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Opfordring til alle grundejere 

Grundejerforeningen modtager indimellem 
klager fra mange omkring Post Danmark’s 
brevbærere, som tager det temmelig let, om 
de afleverer brevene på rette sted. Det gæl-
der specielt i”Skov”kvartererne. Postbudene 
har enten svært ved at læse, eller også ved 
de ikke, på hvilken vej de befinder sig, for de 
har mere end almindeligt besvær med at se 
forskel på Skovdiget, Skovdammen, Skov-
alleen, Skovbrynet, Skovdraget, Skovsøen, 
Skovkilden, Skovtoften og Skovkæret. 

Det positive kan være, at man får glæden ved at møde andre 
bagsværdborgere, når brevet afleveres på rette sted, men det 
negative er absolut at modtage et rykkerbrev for en faktura, som 
aldrig er nået frem, og som man ikke kendte eksistensen af. 
Desværre orker mange ikke at bringe et fejlanbragt brev videre, 
men smider det simpelthen ud. Resultatet er en kedelig rykker 
for manglende betaling. 

Vi vil gerne her opfordre grundejerne til, at man enten afleverer 
brevet på rette sted, lægger det i postkassen, eller giver det til 
postbudet, næste gang man ser ham. 

 

Bliv værtsfamilie for et pindsvin 

Danske Pindsvinevenner overvejer, om vores område kan 
komme i betragtning som udsætningssted for pindsvin, som 
pindsvineforeningen har haft i pleje. Vi skal finde et antal 
værtsfamilier, som vil deltage i projektet. Er du interesseret, så 
send en mail til info@b-gr.dk 

mailto:info@b-gr.dk
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Referat fra Generalforsamling - 20. april 2010 

Grundejerforeningens årlige generalforsamling blev holdt den 
20. april i kantinen på Bagsværd Skole. Traditionen tro, trop-
pede cirka 60 op til mødet, hvor der igen i år var mulighed for at 
få lidt at spise og drikke, inden vi tog fat på mødet. 

I år var det Thomas Hjort fra Advokaterne i Bagsværd, som var 
os behjælpelig med at være dirigent på mødet. Han kunne 
konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og 
formalia var i orden. 

Herefter aflagde bestyrelsen sin beretning, hvor emnerne blandt 
andet var: Kommunalplan, Bagsværd Park, lokalplaner i høring; 
bl.a. Skovsøen 48 og Bagsværd Hovedgade. Der var noget om 
ideer til Bagsværd Bymidte, affald, trafiksikkerhed, busrute 165, 
spildevandsledninger på Aldershvilevej og Bagsværdvej, samt 
faskiner.  

Det trykte (og det af revisor Wanting reviderede) omdelte  regn-
skab blev gennemgået, og godkendt. Regnskabet og forenin-
gens formue er stadig sund, og kontingentet fortsætter for det 
næste år med at være på kr 200. 

Vores formand Pernille, var villig til genvalg, og blev naturligvis 
også valgt for det næste år. 

2 bestyrelsesmedlemmer er hvert år på valg, og i år var det 
Henrik Lebech og Poul Duch-Hansen. Desværre genopstillede 
Poul ikke og vores kasserer Nina Sass udtrådte af bestyrelsen, 
idet hun flyttede fra Kommunen. Vores to suppleanter Gudrun 
Westergaard og Steen Andersen var heldigvis villige til at ind-
træde som bestyrelsesmedlemmer og blev valgt. Som nye sup-
pleanter indtrådte Frank Poulsen og Ole Berner. 

Revisor Ole Wanting og Inge Hansen blev også genvalgt. 

Efter en god debat kunne dirigenten Thomas Hjort konstatere, at 
dagsorden og generalforsamling var gennemført i god ro og 
orden.
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Skøjteløb på søen 2011? 

Sidste vinter blev søen først frigivet efter et stykke tid med sik-
ker is. Det skyldtes manglende beredskab til at måle isen på 
hele søen  - ud over de målinger der foretages omkring skøj-
tebanen. Grundejerforeningen overvejer sammen med kom-
munen og Københavns Skiklub hvad der kan gøres ander-
ledes. F.eks. om dele af søen kan frigives, før hele søen er 
sikker. Sammen håber vi at få et beredskab på plads før næste 
isvinter. Send dine synspunkter og forslag til info@b-gr.dk 

 

Bestyrelsen:                                                    Fotograf: Aidafoto.dk 

 

mailto:info@b-gr.dk
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Kontakt Bestyrelsen: 

Medlemmer af foreningen er altid velkomne til at kontakte be-
styrelsen for at gøre opmærksom på sager, som foreningen 
burde tage op.  
Post: Navn, adresse, e-mail Telefon 

Formand Pernille Dueholm,  

Søvej 3 B,  

pernille@b-gr.dk  

 4449 1060 

Næstformand Jørgen Hellinghus,  

Skovsøen 37 

joergen@b-gr.dk 

 4444 6674 

 

Best.medlem 

& Kasserer 

Steen Andersen,  

Vadtoften 9 

steen@b-gr.dk 

 4444 1979 

 

Best.medlem  Henrik Lebech,  

Østerhegn 6 

henrik@b-gr.dk 

 4498 3501 

 

Best.medlem 

 

Gudrun Westergaard,  

Skovsøen 26   

gudrun@b-gr.dk  

 4444 0262 

 

Suppleant Frank Paulsen 

Skovalleen 39 

frank@b-gr.dk 

4050 1635 

Suppleant Ole Berner 

Elmevænget 3B 

ole@b-gr.dk 

4444 5959 

Foreningens hjemmeside  

www.bagsværd.dk   eller  www.b-gr.dk   

Bestyrelsens mødekalender:     

Møder resten af året:  2. november, 7. december  

mailto:pernille@b-gr.dk
mailto:joergen@b-gr.dk
mailto:steen@b-gr.dk
mailto:henrik@b-gr.dk
mailto:gudrun@b-gr.dk
mailto:frank@b-gr.dk
mailto:ole@b-gr.dk
http://www.bagsv�rd.dk/
http://www.b-gr.dk/
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