Nyhedsbrev

1. november 2011
Kære Grundejer
Læs om postkasser, nyt byggeri i bymidten, sjov på genbrugspladsen og meget mere i dette nummer af nyhedsbrevet. Og husk at melde dig til medlemsarrangementet på
Lyngby Radio.

Gratis flishugning
Gladsaxe Kommune flishugger dine grene gratis fire måneder om året: fra midten af marts til midten af maj og i oktober og november måned. Flishugningen foregår på mandage i oktober og november.
Næsten alt kan flishugges, undtagen underjordiske plantedele (rødder og stød), bambus, samt grene med torne eller
søm. Når grenene er flishugget får du selv flisen. Den kan

f.eks. bruges til bunddække (ukrudtsbekæmpelse) i bede
eller under hækken. Mindre mængder bliver leveret i sække, større mængder i en bunke uden for din ejendom.
Se mere om flisordningen på www.gladsaxe.dk/flisordning.
Ønsker du at bestille flishugning skal du ringe til Gladsaxe
Kommunes forsyningsafdeling på telefon 39 57 58 51.

Til venstre: Formanden ved
sommerens demonstration mod
bus 400S gennemkørsel på
Værebrovej.
Fotos: Frank Paulsen

Medlemsarrangement
På generalforsamlingen kom der adskillige gode ideer til
medlemsarrangementer. Har du lyst til at se, hvad der sker
på Lyngby Radio i dag og høre lidt om radioens historie er
der mulighed for det den 17. november. Bagsværd Grundejerforening har fået lov til at invitere 16 af vore medlemmer
til en rundvisning på Lyngby Radio.
Lyngby Radio, Bagsværd Møllevej 3
17. november 2011 kl. 19.00 (varighed 1-2 timer inkl. en
kop kaffe)
Tilmelding er vigtig
Da der kun er plads til 16 personer er tilmelding nødvendig
(efter først til mølle princippet) på mail:
harsloef@webspeed.dk eller tlf: 44984165 eller 29284165.
Tilmelding skal ske senest den 10. november kl 12.00

Lyngby radios master afslører beliggenheden på
Radiomarken.
Foto: copyright Kurt Loftkjær
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Lokalplan på vej for udvidelse af Bagsværd Centeret
Nu er en lokalplan på vej for strækningen mellem Bagsværd
center og Shell-tanken. Bagsværd Grundejerforening er af
kommunen blevet inviteret til at bidrage med synspunkter i
forhold til udarbejdelse af lokalplanforslaget. Vi hører derfor
gerne din mening om dette.

Der skal bygges mellem benzintanken og Bagsværd center
Lokalplanen (nr. 218) er en del af gennemførelsen af de visioner der ligger i det allerede vedtagne kommuneplantillæg
for bymidten. Den beskriver hvordan bymidten kan styrkes
med flere butikker og indbydende byrum som rammer om et
aktivt byliv.
Der skal f.eks. skabes et sammenhængende butiksstrøg
langs den sydlige del af Bagsværd Hovedgade, hvor butikkerne har åbne facader ud mod gaden. Planen udstikker
rammerne for placering ca. 10.000 m² nyt butiksbyggeri på
den sydlige del af hovedgaden, hvor der også skal være fle-

re boliger og kontorer, klinikker m.v. Parkering til nybyggeriet skal ske i parkeringshuse og parkeringskældre.
Der er endnu ikke udarbejdet udkast til den nye lokalplan.
Men Bagsværd City har fået udarbejdet et skitseprojekt for
en bebyggelse, som formodentlig vil smitte af på lokalplanen. Når lokalplanforslaget foreligger, vil det blive lagt ud på
kommunens hjemmeside.
Udsendelse af nyhedsbrevet
I april holdt foreningen som sædvanlig en hyggelig generalforsamling. Foruden de faste punkter som beretning og
godkendelse af regnskabet, var der også en diskussion om
hvorvidt nyhedsbrevet kan sendes ud pr. e-mail frem for
med post. Der var ikke enighed om punktet, så vi fortsætter
foreløbig som hidtil. Men forsøgsvis sendes dette nyhedsbrev både med almindelig fodpost og elektronisk til de medlemmer som vi har e-mailadresse på. Lad os høre din mening på næste generalforsamling.
Nye regler om placering af postkasser
Senest med udgangen af december måned 2011 skal alle
parcelhuse have en postkasse (brevkasse), der er placeret
ud mod vejen. Hvordan postkassen skal placeres kan ses
på Post Danmarks hjemmeside
http://www.nypost.postdanmark.dk/
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Det kan godt være sjovt…
Gladsaxe Kommune har en herlig, stor, velfungerende
genbrugsplads på Turbinevej. Det er stedet hvor man kan
komme af med alt sit haveaffald og det som man ikke
længere synes skal tage plads op i kælderen eller udhuset.
På den store genbrugsplads er der opstillet over 40 store
containere, men der er nogle regler for hvad der må komme
i dem. Normalt er regler og påbud ikke det sjoveste i
verden, men der går hurtigt sport i det. Og med bevidstheden om at meget af det man smider ud kan genbruges,
om ikke andet som brændsel i fjernvarmesystemet, så
forekommer det hele at være ganske fornuftigt.
Hvis der er noget man er i tvivl om, f.eks. hvor man skal
gøre af knust glas, betonrester, en kasseret cykel eller hvad
man nu gerne vil af med, så er der altid en af de orangeklædte opsynsmænd eller kvinder som er parat til at
vejlede.
Alt hvad der skal i ”rodekassen” småt brændbart skal være
lagt i klare plastsække. Det skyldes, at nogle har brugt
denne container til at smide madrester og gamle fødevarer
ud. Men den slags hører hjemme i den normale affaldssæk
derhjemme, og må under ingen omstændigheder dumpes
på genbrugspladsen.
En særlig afdeling modtager udtjente batterier og kemikalier, og det kan være alt fra bøtter med malingrester,
rensemidler, brændstof og enhver form for giftstoffer som
har været brugt til ukrudt- eller skadedyrsbekæmpelse.
Det er også en stor hjælp at man kan aflevere haveaffald på
genbrugspladsen, for det har aldrig været velset at brænde
haveaffald af i haven derhjemme, hvilket også er forbudt.

Har du noget som er for godt til at smide ud kan det
afleveres i den grå hal. Genbrugslopperne, som er lokale
foreninger, henter tingene og sælger dem hver lørdag
formiddag på Egegården. Indtægterne går til foreningernes
arbejde.
Hvert år transporteres der over 32 millioner kilo affald fra
genbrugspladsen til Vestforbrænding. Heraf bliver 8
millioner kilo brugt til varme i fjernvarmenettet, og det er
med til at holde prisen nede på fjernvarmen. Ved at
grovsortere affaldet gør man også lettere for folkene på
Vestforbrænding, som bl.a. sikrer at metaller bliver
genbrugt.
Gladsaxeborgerne benytter hvert år genbrugspladsen en
kvart million gange. Herfra kan vi kun anbefale at benytte
den! Det kan ligefrem være sjovt!
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Syv pindsvin er nu udsat i Bagsværd
Fem familier har nu fået udsat pindsvin i deres haver. Fire
familier har fået pindsvin gennem Dyrenes beskyttelses plejestationer. Én familie havde i løbet af sommeren observeret en pindsvinehun med unge i haven, så de havde ikke
længere behov. Og endelig var der én familie som selv
havde henvendt sig til pindsvinevennerne og fået udsat 3
pindsvin.
Plejestationen i Lille Valby ved Roskilde meldte i løbet af
sommeren at de havde 4 unger til senere udsætning, men
at de var stadig små – vejede bare 75g og skulle op på 350
g før udsætning. Hos plejestationen i Nærum var der også
unger og de fik også løbende voksne pindsvin ind, som måske kun skal have kortvarig pleje, og så udsættes igen.
Grundejerforeningen sendte plejestationerne en liste over
mulige plejefamilier i Bagsværd, og plejestationerne kontaktede så familierne da pindsvinene var klar til udsætning. I
september blev pindsvinene udsat. Nogen har fundet sig til
rette i plejefamiliernes haver, andre pindsvin har foretrukket
selv at finde et nyt bo i området.
Hvis du også vil have pindsvin i haven dette efterår er det
ved at være sidste chance inden de skal gå i hi. Men du kan
prøve at ringe til en af plejestationerne:
Plejestationen i Lille Valby tlf. 40170611 eller e-mail
Jahn@post5.tele.dk , Kontaktperson: Birgit Andersen .
Plejestationen i Nærum, tlf. 45801146 /mobil 22866953,
Fieogjohn@comxnet.dk , Kontaktperson: John Hørdum.

Foto: Flemming Wulff-Hansen

Efteråret er over os – bladopsamlingen kan evt. gøres med
græsslåmaskinen.
Foto: Pernille Dueholm
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Bestyrelsens adresser.
Medlemmer af foreningen er altid velkomne til at kontakte
bestyrelsen for at gøre opmærksom på sager, som foreningen burde tage op. Bestyrelsen kan foruden telefon og fodpost nås med e-mail gennem hjemmesiden
www.bagsværd.dk
Formand

Pernille Dueholm,
Søvej 3 B,
pernille@b-gr.dk

4449 1060

Næstformand

Ole Berner,
Elmevænget 3B,
Ole@b-gr.dk

4444 5959

Best.medlem
& Kasserer

Steen Andersen,
Vadtoften 9
steen@b-gr.dk

4444 1979

Best.medlem

Gudrun Westergaard,
Skovsøen 26
gudrun@b-gr.dk

4444 0262

Best.medlem

Henrik Lebech,
Østerhegn 6
henrik@b-gr.dk

4498 3501

Suppleant

Frank Paulsen,
Skovalleen 39
Frank@b-gr.dk

4050 1635

Suppleant

Thorkild Harsløf
Elmevænget 9
harsloef@webspeed.dk

4498 4165

Thorkild Harsløf herover blev valgt ind i bestyrelsen ved
årets generalforsamling. Jørgen Hellinghus valgte at
træde ud af bestyrelsen og blev erstattet på næstformandsposten af Ole Berner.
Foto: aidafoto.dk
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