
 

 1 

 

Kære medlemmer April 2017 

 

Velkommen til den nye sæson, der starter med dette Nyheds-
brev, som endnu engang er udvidet til 16 sider og indeholder 
mange interessante artikler om vores område.  
Vi håber I vil nyde det. 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling 

Onsdag den 26. april 2017 kl. 18:30-21:00 

På Skovbrynet Skole, Værebrovej 156, i kantinen. Kantinen 
ligger i den bagerste del af bygningen. Indgang kan ske fra 
begge sider af bygningen. 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlin-
gen, og skal fremsendes til formanden – enten som alm. fod-
post eller til ah37@post.tele.dk  

Vi starter aftenen med at stille sulten ved et pølse-ostebord.  
Under dagsordenen er der kaffe og te. 
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Dagsorden vil være: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsen aflægger beretning om foreningens virksomhed i 
det forløbne år. 

3. Kassereren uddeler og fremlægger det reviderede regnskab. 

4. Fastsættelse af kontingent.  

5. Indkomne forslag.  

6. Valg af formand - Formanden vælges for et år ad gangen. 
Bestyrelsen indstiller den nuværende formand, Hans-
Christian Gelf-Larsen til formandsposten. 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.  

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

Af bestyrelsens i alt 4 medlemmer er 2 på valg hvert år - i år 
er det Ole Berner og Steen Andersen.  
Begge er villige til genvalg. 

Bestyrelsens suppleanter er på valg hvert år. Jørgen Nielsen 
er villig til genvalg, hvorimod Frank Paulsen ønsker at udtræ-
de af bestyrelsen. Der skal således vælges en ny suppleant.  

8. Valg af revisor og suppleant.  

9. Eventuelt. 

Efter generalforsamlingen vil firmaet ’Næralarm’ præsentere de-
res alarmsystem, baseret på nabosamarbejde.  
Se mere på www.naeralarm.dk  

  

http://www.naeralarm.dk/
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ENFAMILIEHUSE I TO ETAGER - IGEN-IGEN 

I Nyhedsbrevet fra april 2016 beskrev formanden vores enga-
gement i og indsigelser mod kommunens gentagne dispensati-
oner fra gældende lokalplaner, ifølge hvilken bebyggelse maxi-
malt må opføres i én etage med udnyttet tagetage. 

Siden november 2016 har foreningen været engageret i en ny 
sag, hvor en husejer har ansøgt om dispensation til en tilbyg-
ning, som vil tilføje en 1.sal med ret store vinduesarealer. Disse 
giver naturligvis mulighed for indblik i naboernes haver, og det 
er denne situation, der giver anledning til klage over dispensati-
onen. 

Grundejerforeningen har støttet klager fra medlemmer, men vo-
re argumenter har været af principiel karakter, idet vi mener, at 
kommunen, ved at tildele de omhandlede dispensationer, dels 
tilsidesætter lokalplanens bestemmelser, dels tager forskud på 
en endnu ikke vedtaget lokalplan. 

Ved et møde på rådhuset med de involverede parter og Bags-
værd Grundejerforening har kommunen redegjort for baggrun-
den for dispensationerne, som er en konsekvens af en generel 
udvikling og ændret byggestil, som man bliver nødt til at forhol-
de sig til. Hen ad vejen må lokalplanen eller lokalplanerne så 
tilpasses. Denne udvikling og konsekvenserne heraf må vi så 
indtil videre tage ad notam.  

Grundejerforeningen er imidlertid, med henvisning til forenin-
gens formålsparagraf, interesseret i at blive gjort opmærksom 
på tilsvarende byggesager.                                                  OB 
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INVITATION  TIL  MEDLEMSMØDE: 

På Keglebanen ved Aldershvile Slotspavillon 

Onsdag den 17. Maj kl. 19.00 

 

Redaktør Hans-Henrik Landsvig kommer og fortæller om 
SLANGERUPBANEN - Gennem tiderne. Efter foredraget 
afholdes en SJOV KEGLESPILSKONKURRENCE. 

Hans-Henrik har haft et mangeårigt virke omkring nyhedsfor-
midlingen i Danmarks Radio og Berlingske Tidende. Sideløben-
de har han dyrket sin store interesse for lokalhistorie og togfart, 
herunder især Slangerupbanen, som gik fra Nørrebro gennem 
vores område til Slangerup. Hans-Henrik er vokset op nær ved 
Stengårdens Station. 

Dette levende foredrag ledsages af mange fotos og filmklip. 

Bagsværd Station 1965 
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Efter foredraget, der varer ca. 1½ time, bydes der på et LILLE 
TRAKTEMENT, samtidig med at vi kan gå rundt og se nærmere 
på den hyggelige gamle klassiske keglebane og også gerne 
prøve at trille kuglerne på de to baner. Alle er velkomne til også 
at øve sig inden foredraget fra kl. 18-19. 

Når alle er klar, indledes en sjov og uforpligtende lille kegle-
konkurrence, naturligvis med præmier til vinderne. De meget 
enkle regler vil blive forklaret. Alle kan deltage eller blot se på. 

Familiemedlemmer er velkomne.  
Deltagelse er gratis også i keglespillet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmelding senest 10. maj til: ole.berner@gmail.com  44445959  
eller til H.-C. Gelf-Larsen: ah37@post.tele.dk  40173631 

Da Keglebanen ikke har toiletter, må vi i stedet for benytte de 
ret pæne offentlige toiletter ved Slotsruinen. Det varer 4 min. 
(ca. 400 m) at gå derhen ad vejen. 

Biler kan parkeres nær ved Slotspavillonen.  

Vi glæder os til at se så mange som muligt.          H-C 
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RENOVERINGER  I ALDERSHVILEPARKEN 

 

Når man går tur i Aldershvileparken i den senere tid kan man 
glæde sig over det store arbejde, som entreprenørmaskinerne 
har været i gang med omkring oprensningen af parksøen, Van 
der Kühles Sø, og kanalen, der ender ude i Bagsværd Sø i to 
grene. 

På skilte kan man læse, at der er foretaget uddybning og be-
skæring af brinkerne, således at der bliver god vandgennem-
strømning mellem Bagsværd Sø og søen i parken til glæde for 
dyrelivet i vandet, især den fredede vandsalamander. Da den 
går på land om vinteren, har man gravet på denne tid af året 

De 2 betonbroer fra 1920, der var berammet fjernet og erstattet 
af 2 træbroer, (dette har vi omtalt i et tidligere Nyhedsbrev) bli-
ver alligevel renoveret, da forvaltningen måtte erkende, at de 
var fredede, og en meget karakteristisk del af parken. Vi må 
håbe, at broerne bliver færdige til deres 100-års fødselsdag. 

På skiltene kan man i øvrigt læse, at kanalerne blev anlagt i 
1790, og at Van der Kühle overtog slottet i 1897 og anlagde 
søen kort efter. Han var i øvrigt direktør på Carlsberg. 

God tur i den smukke park.                             H-C 
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NORDVAND BLIVER TIL NOVAFOS 

Af Torben Sønnichsen,  Formand for Sammenslutningen af Grundejer-

foreninger og Forbrugerrepræsentant i Nordvand. 

NOVAFOS bliver Danmarks næststørste vandforsyningssel-
skab. Det nye selskab ejes af kommunerne Gladsaxe, Allerød, 
Ballerup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Hørsholm 
og Rudersdal.  

Nu havde vi ellers lige vænnet os til navnet Nordvand, da både 
Gentofte og Gladsaxe vandforsyninger i 2008 gik sammen. 
Formålet var at opnå synergi-fordele, og at opnå mere viden i 
løsningerne af de vigtige opgaver omkring vand og spildevand. 
Imidlertid viste det sig, at i stedet for at udnytte muligheden for 
at forbinde Gladsaxe Vandforsyning med rørledninger, så vi 
kunne nyde godt af vand fra Sjælsøboringerne, vedtog man, at 
det var en bedre ide helt at ombygge og genåbne Bagsværd 
Vandværk. Pris kr. 62 mio.  

Fra 2018 skal Gladsaxe så samarbejde med de øvrige kommu-
ner i NOVAFOS om en mere effektiv vandforsyning. Gladsaxe 
Kommune mener, at sammenlægningen kan betyde besparel-
ser på kr. 3-500 pr. husstand pr. år. I 2016 var vandprisen i 
Gladsaxe på kr. 47,- pr. m3. Vandprisen er i 2017 lavere end i 
2016. 

Desværre har Gladsaxe Kommune meddelt os i Det Grønne 
Råd, at vandpriserne vil komme op på 100 kr. pr m

3
 indenfor de 

kommende år, svarende til et årsforbrug på ca. kr. 10.000. Det-
te skyldes, at vi vandforbrugere skal betale 92% af regnvands-
systemerne i vejene, og Kommunen kan nøjes med at betale 
8%. En mere retfærdig fordeling ville være 33% til kommuner-
ne, 33% til staten via momsen, og 34% til vandforbrugerne. 
Kommunens arealer bidrager med 33% af regnvandsmængden, 
der skal ledes væk. Forslaget er bragt ind i Folketinget af Sam-
menslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe. Det er såle-
des tvivlsomt, om den forventede synergieffekt i NOVAFOS vil 
føre til en lavere vandregning til forbrugerne. 
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Der er valg til NOVAFOS bestyrelse i år, og jeg stiller gerne op 
til endnu en fireårig periode, gerne baseret på stemmer fra 
grundejerforeningerne. Kampen bliver hård, fordi man reducerer 
antallet af forbrugervalgte fra 18 til 2 personer. 

 

BAGSVÆRDS NYE VANDVÆRK Rigeligt vand i topkvalitet 

Driftsleder Ib Ambrosiussen viste for nyligt "Nyhedsbrevet" 
rundt i vores flotte nye vandværk på Bindeleddet, som nu igen 
kan hente rigelige mængder vand op fra 75 m dybde i sine 5 
brønde i nærområdet.  

På det gamle vandværk var 2 af brøndene desværre blevet luk-
ket på grund af forurening med bl.a. klorerede opløsningsmidler 
fra tidligere industri i området. 

"Nordvand" havde anbefalet Gladsaxe Kommune, at det nye 
vandværk igen kunne åbne alle 5 brønde, men så måtte vandet 
nødvendigvis renses igennem et filter, der indeholder aktivt kul, 
der effektivt opsuger forureningen. Filtreringen påvirker ikke 
smag og udseende. 

Filtrene indeholder små sorte korn af specialkul på ca. 1 mm, 
(som "groft kaffe i kaffefilter"). Hver af de 2 filterbeholdere rum-
mer 25 m

3
 kulkorn. Mange andre kommuner må nu i øvrigt også 

rense med kulfiltre. Miljøudvalget gav en tilladelse på max.10 
år, i forventning om, at der gradvist ville sive så meget nyt frisk 
grundvand til brøndene, at filtreringen formentligt kan stoppes 
forinden. 

Kulfiltrets effektivitet mindskes gradvist, hvorfor værket ca. hvert 
fjerde år får renoveret alt kulmaterialet efter krav fra Miljøfor-
valtningen. Udskiftningen udføres derudover, såfremt målinger-
ne viser, at vandforureningen er oppe på max. 25% af de natio-
nalt tilladte grænser. Indtil nu har procenten ligget klart lavere.  

Brugerrepræsentanten i Nordvand, vandekspert Torben Søn-
nichsen, har overfor forvaltningen dog fremført, at der bør ske 
udskiftning ca. hver halve år, da nogle af kulkornene kan krake-
lere. Vi afventer forvaltningens svar.  
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På vandværket bliver den besøgende imponeret over de store 
flotte installationer, der nu udgør et helt lukket system, hvor alt 
er lavet af rustfrit stål. Driftslederen fortalte, at der gennemsnit-
ligt pumpes 125m

3
 vand ud i timen døgnet rundt - til sammen-

ligning bruger en  alm. husstand  ca.125 m
3
 pr. år.   

Vandet pumpes først fra brøndene over i de 2 store sandfilter-
tanke. Herfra pumpes det til et iltningsaggregat. Begge steder 
fjernes en mindre del forureningsmateriale. Vandet sendes så 
videre over til de 2 meget store lagertanke. Derfra pumpes det  
så igennem de 2 store kulfiltertanke. Til slut passerer det et UV-
lys apparatur, der dræber mikroorganismer, inden det pumpes 
ud til os som fint rent vand. Klor tilsættes ikke i vandet. 

Værket er ubemandet, og alle funktioner kan overvåges og sty-
res udefra døgnet rundt fra en bærbar computer. 

Vandet bliver kontrolleret for kemikalier, bakterier, lugt, smag og 
udseende af et speciallaboratorium 2 gange om ugen og tappes 
fra 7 forskellige haner på anlægget. Prøverne har konstant vist, 
at kvaliteten er i top.  

Alle virksomheder i Bagsværd bruger også vandet, inkl. NOVO. 

På fotoet står driftslederen 
ved de 2 store kulfiltertan-
ke. Afløbstragtene fra  2 
tappesteder ses på gulvet.  

Når kullet skal udskiftes, 
lukkes værket, og kullet 
pumpes over i specielle 
tankvogne og køres til 
Belgien til regenering og 
sendes derpå tilbage. 

Værket har en forventet levetid på min. 50 år. 

Grundejerforeningen blev inviteret til at komme på besøg, hvil-
ket vi har takket ja til, formentligt til efteråret.          H-C 
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REFERAT AF MEDLEMSMØDE – ARGENTINA OG TANGO 

Tirsdag den 22. november afholdt foreningen en velbesøgt Ar-
gentinaaften i mødesalen i Bagsværd Kirke. Finn Sørensen, 
hortonom og historiker, som vi kender fra tidligere, fortalte om 
sin passion for tango og sin rejse i bil gennem det meste af Ar-
gentina. Ledsaget af en mange billeder og videoer, bl.a. af tan-
godansere i de såkaldte Milongas (dansehaller) i Buenos Aires. 

Vi havde planlagt, at vi også skulle have en levende demonstra-
tion af tangoens forførende musik og trin, men gulvet i kirken 
viste sig desværre uegnet til dette, da dets fuger ville kunne 
fange damens spidse hæle. Til gengæld var der vinsmagning af 
tre argentinske vine, og det var bestemt ikke nogen dårlig ide. 
Derudover var der kaffe og te, dejligt bagerbrød og småkager, 
og vi gik alle derfra i god stemning og med ønsket om et nyt ar-
rangement inden for ikke al for lang tid.                 OB 
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RENOVERINGEN  AF  VÆREBRO SØ ER I  FULD GANG 

Som omtalt i sidste Nyhedsbrev ville der blive iværksat en reno-
vering af Værebro Sø mellem svømmehallen og Værebro Park. 
Den indgår i områdets overfladevandstekniske anlæg, og ved 
store regnskyl vil vandet blive ledt videre over i Smørmosen, så-
ledes at der ikke kan opstå oversvømmelser i området.  

Søen var med årene kommet i en sørgelig forfatning, ligesom  
bevoksningen omkring søen havde udviklet sig til et vildnis. 

NORDVAND, der administrerer søen, indledte et samarbejde 
med boligselskaberne, kommune og beboerforeningen for at 
udvikle søen til et smukt rekreativt område i forbindelse med 
den nødvendige vandtekniske forbedring af området. 

Vildnisset er nu fjernet, store træer er fældet og søbrinkerne er 
smukt renoveret, bl.a. med nye slyngede grusstier. Uddybnin-
gen og afløbsforbedringerne er afsluttet.  

Anlægget vil til sommer danne en smuk overgang mellem 
svømmehallen og boligområdet  H-C 
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REMA1000 I HARESKOVEN 

Da den nye Rema1000 i Hare-
skoven i 2012 var under plan-
lægning, fik vi mange henven-
delser fra vore medlemmer  i 
området omkring mulige trafik-, 
lys- og støjgener. Det viste sig 
dog, at Rema1000 var meget 
lydhøre overfor vore indsigelser, 
og mange gener er elimineret. I 
dag fungerer butikken som en populær og velbesøgt nærbutik 
med en meget fin service og ofte sjove salgsboder, til stor glæ-
de for mange af vore medlemmer i Bagsværd. Omsætningen i 
butikken har også vist sig langt over forventningerne. Alt i alt 
fungerer den nye nærbutik tilfredsstillende.          GW 

 

TIP:  GÅ TUR I HARESKOVEN HJEMME PÅ COMPUTEREN 

En vandre - eller cykeltur i Hareskoven er en  
sand lise på alle tider af året.  

Når man skal fortælle folk, der ikke bor i vores 
region, om Hareskovene, ja så lyder beretnin-
gen, som om det blot er en ganske almindelig 
dansk skov, men vi føler jo, at vores skov er 
mere end det. 

Naturstyrelsen har faktisk givet os en hjælpen-
de hånd, når vi skal fortælle om skoven eller 
selv vandre i den. På deres hjemmeside har 
Styrelsen lagt en stor og flot orientering om 
skovene. Søg på Google: Hareskovene-
Naturstyrelsen, så kommer du ind på den 
smukke hjemmeside om Hareskovene (version 
19-4-14). Her vil du finde alt, hvad du ønsker at 
vide og se om skovene, inkl. smukke videoer 
og en folder med kort.                           H-C 
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STATUS PÅ PROJEKT VISION BAGSVÆRD SØ 

Fonden Danmarks Rostadion og Gladsaxe Kommune udsendte 
ultimo oktober måned 2016 et fælles arkitektkonkurrencepro-
gram ”Danmarks Rostadion, et unikt møde mellem natur, kultur 
og idræt”. 

Gladsaxe Kommune indgår med en række krav og optioner 
vedrørende kreative tiltag i forlængelse af byggeriet af et nyt 
Rostadion. Byggeriet forventes påbegyndt i løbet af 2. kvartal 
2018 og afsluttet i 1. kvartal 2020.  

Kommunens krav og optioner til rekreative tiltag omfatter: 

1. En landskabelig bearbejdning af Rostadionområdet, der i 
sin helhed lægger op til bevægelse, idræt, ophold, events 
og det gode og sunde liv for områdets mange brugere.  

2. Et helt nyt multifunktionelt rum i bunden af det nye dommer-
tårn, som kan anvendes til træning, leg, bevægelse og op-
hold, når der ikke er regatta.  

3. Toilet- og servicefaciliteter som centrum for de rekreative 
aktiviteter i området. 

4. Opholdsarealer og støttepunkt for udflugter i startområdet 
ved Nybro. 

By- og Miljøforvaltningen anbefaler at udskyde debatfasen af 
Visionen for Bagsværd Sø, til der kommer et resultat af Rosta-
dion-konkurrencen 

Forbundene for roning og kano/kajak håber selvfølgelig på, at 
der ikke sker en alt for lang udsættelse af de planlagte ombyg-
ningsarbejder omkring søen og selve rostadion, da begge for-
bund har omfattende sportslige planer i de kommende år.    JN 
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SØVEJ 24 - KUN FLAGSTANGEN STÅR TILBAGE 

Et af Bagsværds meget markante ejendomme - den sidste villa 
på  Søvej 24 nede ved søen - blev efter  den sidste ejers død 
solgt i maj 2016. 

Huset på 256 kvm. i 1½ etage blev opført i 1981 på en  2.236  
kvm stor grund. Det var tegnet af et anerkendt arkitektfirma.  

Nogle måneder senere blev huset revet ned, alt blev helt fjer-
net, og  kun flagstangen står tilbage. 

De nye ejere har sendt en byggeansøgning til Gladsaxe Kom-
mune om tilladelse til at opføre et moderne funkispræget hvidt 
hus med fladt tag på 340 kvm i 2 fulde etager. 

Kommunen har imidlertid for nyligt givet afslag på ansøgningen 
om at bygge villaen, med den begrundelse at huset ønskes op-
ført i 2 etager med en ubrudt facade på første salen ud mod 
søen, og også en gavl på første sal ud mod Søvej. 

Kommunen begrunder afslaget med, at husets byggestil ikke er 
godkendt i lokalplanerne, som alene tillader huse i 1½ plan, og 
forvaltningen påpeger, at de dispensationer, der er givet til op-
førelse af andre nye huse i 2 etager, ikke kan sammenlignes 
med det påtænkte byggeri, da dispensationerne kun er givet til 
første sale af mindre udstrækning.           H-C 
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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. Bestyrelsen kan foruden telefon og fodpost nås 
med e-mail gennem hjemmesiden  www.bagsværd.dk  

Indmelding i foreningen foregår via vores hjemmeside. 

 

Post: Navn, adresse, e-mail Telefon 

Formand H-C Hans-Christian Gelf-Larsen 

Krogmosevej 37, 2880 Bagsværd 

ah37@post.tele.dk 

4444 3031 

Best. medlem OB Ole Berner  

Elmevænget 3B, 2880 Bagsværd 

ole.berner@gmail.com 

 4444 5959 

 

Best.medlem SA 

& Kasserer 

Steen Andersen 

Vadtoften 9, 2880 Bagsværd 

sam@youmail.dk 

 4444 1979 

 

Best.medlem GW 

& Redaktør 

 

Gudrun Westergaard  

Skovsøen 26, 2880 Bagsværd   

gudrunvagn@paradis.dk  

 4444 0262 

 

Best.medlem TH Thorkild Harsløf 

Elmevænget 9, 2880 Bagsværd 

harsloef@webspeed.dk  

4498 4165 

Suppleant FP 

& Fotograf 

Frank Paulsen 

Skovalleen 39, 2880 Bagsværd 

info@boomerang.dk  

4050 1635 

Suppleant JN Jørgen Nielsen 

Bagsværdvej 135, 2800 Kgs. Lyngby 

LNKONTOR@mail.tele.dk  

4588 5322 

 

 

http://www.bagsværd.dk/
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