Nyhedsbrev
Kære medlemmer

Oktober 2016

Den 29. april holdt vi generalforsamling i Grundejerforeningen,
på Skovbrynet Skole. Traditionen tro blev den indledt med et
hyggeligt fælles pølse/ostebord med vin, øl og kaffe. Derefter
gik vi over til selve generalforsamlingen, hvor formanden H-C
Gelf-Larsen aflagde beretning om årets aktiviteter i foreningen,
og Steen Andersen fremlagde årsregnskabet. Bestyrelsen blev
genvalgt i sin helhed, og vi ser frem til fortsat at kunne støtte vore medlemmer, og arbejde med generelle sager. Dette Nyhedsbrev fortæller om mange af de emner, vi beskæftiger os med.
Til slut viste Frank Paulsen en interessant film om Bagsværd
Bypark.
Læs hele referatet fra Generalforsamlingen på vores hjemmeside www.bagsværd.dk under Medlemsarkiv.
God fornøjelse med vores Nyhedsbrev. Læs blandt andet om
vores spændende medlemsmøde i november, World Masters
på Bagsværd sø og meget mere.
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Indbydelse til Medlemsmøde

Argentina og Tango
Foredrag ved Finn T. Sørensen.
Tirsdag den 22. november kl. 19:00.
Mødesalen i Bagsværd Kirke.
Denne aftens lidt eksotiske emne er rigtignok lidt fjernt fra
Bagsværd. Forklaringen er, at vores spændende foredragsholder fra rundvisningen omkring Aldershvile Slotsruin, juni 2015,
Finn T. Sørensen, afslørede, at han har en stor passion for at
danse tango, og dette havde dermed også affødt en stor interesse for tangoens fødeland, Argentina.
Det lød spændende, og vi blev derfor rigtig glade, da Finn indvilgede i at holde et foredrag om sine interesser.
Finn har danset tango 2-3 gange om ugen i mange år, og er
medlem af flere tango-selskaber. Dansen giver livsglæde, og
opleves også som en helsebringende motionsform.
For at komme nærmere ind på tangoens sjæl, har Finn i de senere år helt alene rejst på kryds og tværs i kæmpelandet Argentina, vel sammenlagt ½ år. Oplevelserne herfra vil Finn så videregive til os.
Rundturen begynder i det smukke Buenos Aires, der er centrum
for den fortsatte store og tiltagende udbredelse af dansen.
Vi vil herefter rejse videre i det enorme land, (med den venlige
befolkning), bl.a. til spændende steder som kurbyen Epicuen og
halvøen Valdese med de mange strudse, pingviner og guanacoer (lamaer). Endvidere kommer vi til verdens sydligste by
Ushuaia i Ildlandet. Til sidst når vi helt op i det nordlige Argentina, hvor de 14 farvede bjerge og det meget store Iguazu vandfald kan beundres.
I pausen byder foreningen på smagsprøver af enkelte udvalgte
argentinske vine og lidt snack og naturligvis også kaffe og
småkager.
2

Vi håber i øvrigt også at kunne præsentere et dygtigt dansepar,
der kort vil demonstrere en klassisk tango dans.
Deltagelse er gratis og familiemedlemmer er velkomne.
Tilmelding senest 17/11 til Ole Berner: ole.berner@gmail.com,
44445959, eller H-C G.-Larsen ah37@post.tele.dk , 40173631.
HUSK at melde fra, hvis du bliver forhindret efter tilmelding.
H-C
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World Masters på Bagsværd Sø
Dansk Forening for Rosport, på vegne af det internationale roforbund FISA, afholdt en international Masters Regatta på
Bagsværd Sø i ugen 4. til 11. september. En Masters regatta er
åben for deltagere der er fyldt 27, og i år var de ældste deltagere 91 år! Der var 3.537 tilmeldte hold fra 581 klubber, der deltog
i 2.007 løb, og der blev uddelt 1.560 medaljer. Der var 2.832
roere, der havde en fantastisk uge ved smukke Bagsværd Sø,
som blev begunstiget med det smukkeste vejr.
Med så mange mennesker kom der naturligvis en mængde biler, for ikke at glemme de over 100 bådtrailere med 1.250 kaproningsbåde. Dette ville kunne skabe kaos i kvartererne, hvis vi
ikke tog nogle exceptionelle skridt til at kontrollere trafikken. Efter samråd med Gladsaxe Kommune og politiet blev det besluttet at spærre for indkørsel til kvartererne. Det var et drastisk
skridt, men vi syntes, at vi blev mødt med en god forståelse fra
beboerne for restriktionerne.
Selve stævnet forløb helt som vi havde håbet. Vi siger tak for
lån af området og håber, at vi er velkomne næste gang vi får lejlighed til at afholde et større internationalt stævne. Vi har lært
mange ting fra dette stævne, som vi vil tage med os til også de
nationale stævner.
Organisations Komiteen
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"Evergreen" lyskrydset på Bagsværd Hovedgade
Lyssignalet ud for gamle Bagsværd Skole - nu Bagsværdlund har vi omtalt i Nyhedsbrevet for ca. 1 år siden. Det viser jo stort
set altid grønt lys for trafikken på Bagsværd Hovedgade, og det
regulerer ikke udkørslen fra den tilstødende sidegade på en
sikker måde.
Vi ønskede, at signalet blev nedlagt, da det kun gavnede fodgængernes adgang til den daværende skole.
Vi havde rettet henvendelse til Vej-og Parkafdelingen og senere
til Byrådet om problemet, men begge steder udskød man nedlæggelsen, idet man ville vente og se, hvilket behov der ville
opstå, når det nye Bagsværdlund var taget i brug.
Nu bliver lyssignalet alligevel fjernet!
Forklaringen er, at bygherren på Bagsværdlund har fået tilladelse til at fjerne signalet, fordi bebyggelsens kommende nedgravede affaldscontainere ud mod Hovedgaden, ikke kan tømmes
af renovationsvognene, fordi de så ville holde ulovligt på Hovedgaden, såfremt signalet var fungerende.
Bagsværdlund skal afholde udgifterne til fjernelsen og skal evt.
etablere et nyt signal i området, hvis der senere skønnes at være et behov for det.
H-C
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Penge i kassen
Kommunen har nu endeligt afregnet for den grund, hvor Bagsværd Skole lå, og hvor det nye Bagsværdlund er ved at blive
opført.
Når diverse udgifter til annoncering, mæglersalær, landinspektør, helhedsplan og "tomgangsudgifter"?, er opgjort, har salget
indbragt kr. 47.967.467 til kommunekassen.
H-C
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Referat af medlemsmøde på Bagsværd Fort
Bagsværd Grundejerforening har gennem tiden haft flere arrangementer, som deltagerne har betegnet som vellykkede. Det
sidste var besøget på Bagsværd Fort, onsdag den 18. maj
2016.
Bagsværd Fort var kun ét af en række forter, der i begyndelsen
af nittenhundredtallet blev bygget for at beskytte hovedstaden.
Det blev sat i beredskab under Verdenskrigen 1914-1918, men
heldigvis kunne Danmark stort set holde sig fri af denne krig.
Vi fik en grundig indsigt i fortets historie af historiker Ole Widahl
Jensen. Det foregik udenfor i den kølige aftenluft, men det var
kun fordi luften inde i selve fortet var endnu køligere. Vi fik indsigt i "forsvindingstårnenes" funktion, og så de trange opholdsog soverum som soldaterne havde til rådighed.
Nogle undrede sig
over, at der i mange rum var opsat
hylder, og at der på
mange af de kraftige jerndøre stod:
"Til brandfarlige
film" og "Til sikkerhedsfilm". Det havde en af gæsterne,
Uffe Lomholt Madsen, en forklaring
på: Efter at militæret havde forladt
Fortet, blev det i mange år brugt som arkiv for danske spillefilm
og kortfilm. Lomholt Madsen havde været arkivets chef, så han
vidste god besked med, hvad der var foregået. På de mange
hylder, som nu står tomme, har stort set alle film fra omkring
1897 til vor tid befundet sig sikkert og godt i den konstante kølige temperatur.
Fortet er i dag frilagt og vil blive bragt i god stand takket være
tilskud fra fonde og fra Gladsaxe Kommune.
FP
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Taget over busserne på Bagsværd Station er nu revet ned
Arbejdet med at fjerne overdækningen over busholdepladserne
ved Bagsværd Station er nu næsten ved at være færdigt.
Bane Danmark og Gladsaxe Kommune mente, at det var bedre
at fjerne hele taget fremfor at lave mindre reparationer, idet
myndighederne havde erfaring for, at et lyst og åbent område
virkede mere tiltalende på publikum fremfor et overdækket og
lidt mørkere venteområde, omend dette ville beskytte mod regn
og sne.
Nu må vi se?
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Hjemmesiden og ”Franks Klumme”
Som mange forhåbentlig allerede har lagt mærke til, er foreningens hjemmeside med adressen: www.bagsværd.dk eller
www.b-gr.dk nu kommet godt i luften . Den har fået nyt og frisk
udseende og den er integreret med Facebook, således at indlæg på foreningens Facebookside umiddelbart publiceres på
hjemmesiden. Det skulle gøre det meget enklere at henvende
sig til de øvrige medlemmer, komme med kommentarer, kritik
eller indlæg i det hele taget. Det ville være glædeligt, hvis I
medlemmer vil tage hjemmesiden til jer og være med til at tilføje
foreningen liv. Måske sker det ikke fra dag til dag, men henad
vejen vil I opdage, at det ikke er spor vanskeligt.
Til sidst, men absolut ikke mindst: Frank Paulsen har gennem
årene underholdt resten af bestyrelsen med en lind strøm af
morsomme, skæve, skarpe og ironiske iagttagelser og kommentarer om vores by. Det har indimellem voldt redaktøren hovedbrud med hensyn til, hvorledes disse eventuelt kunne publiceres til glæde for alle, men nu er muligheden kommet: Vi giver
plads til ”Franks Klumme” på forsiden af hjemmesiden, lige under rubrikken Aktuelt. God fornøjelse !
OB
Hørt på biblioteket:
- Goddag, jeg vil gerne låne en bog
- Søger de fagbøger eller skønlitteratur?
- Hva’ har De?
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”Tip Gladsaxe"
På forsiden af Kommunens hjemmeside www.gladsaxe.dk er
der nu indsat en rubrik, der hedder "Tip Gladsaxe". Ved at klikke på dette kan man direkte henvende sig til Kommunen om alle iagttagne "fejl og mangler". Kommunen vil så straks registrere henvendelsen og søge en udbedring gennemført hurtigt. Det
kan f.eks. være huller i veje, utømte skraldespande, gadebelysning, defekte skilte og meget mere.
Man går blot ind på forsiden af Kommunens hjemmeside og ruller et pænt stykke ned, til man finder feltet: "Tip Gladsaxe", og
derfra klikker man nemt videre og opretter sin besked.
Faktisk skrev Bagsværd Grundejerforening til Borgmesteren i
februar 2014 og foreslog et lignende arrangement på baggrund
af gener fra graffiti. Borgmesteren afviste dengang vores forslag og begrundede det med, at forvaltningen ikke skønnede, at
der var behov for en sådan service!
”Tip Gladsaxe” findes også som en App til telefonen.
Godt med lidt moden eftertanke!
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Værebro Sø renoveres
Nordvand, der administrerer Værebro Sø - den lille sø, der ligger mellem Værebro Park og svømmehallen og skolen - vil
gennemføre en oprensning og renovering af søen og omgivelserne. Søen indgår faktisk i de spildevandstekniske anlæg, og
renoveringen forventes således også at kunne reducere antallet
af oversvømmelser i villaområdet.
Nordvand har indledt et samarbejde med diverse interessenter
og beboerforeningen, således at søen og omgivelserne kan udvikles til et smukt rekreativt område. Hvornår arbejdet kan begynde er ikke endeligt fastlagt.
H-C
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Køb blomster, Køb blomster

Det er ikke kun syngepigerne på Bakken, der synger den kønne, gamle sang. Gladsaxe Kommune synger også med, bl.a.
ved at købe for 150.000 kr. trækasser med spiselige blomster.
Det var ikke blot prisen, men også kassernes udseende, som
nogle Bagsværd-borgere fandt uspiselig. Til gengæld har
Kommunen fortsat med opstilling af nogle store, farverige blomsterarrangementer, som man tidligere har set på midterrabatten
ved Bagsværd Station, og nu er blevet udvidet til også at omfatte indkørslen til Slotsparken og Skovalleen.

Så smukt kan det gøres!
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Tekst og fotos: FP

Mulighed for to gratis stadepladser på Bagsværd Loppemarked for foreningens medlemmer
Det ligger nok ikke lige om hjørnet på grund af vinterens komme, men til foråret skulle der helst igen komme liv i loppemarkedet på År-2000 Pladsen. Foreningen har fået lovning på foreløbig to gratis stadepladser pr. gang, så hvis du til den tid skulle
være interesseret, så henvend dig via hjemmesidens kontaktformular eller direkte til: ole.berner@gmail.com, så sørger vi for,
at ansøgningen kommer videre til loppemarkedets administrator, Jacob Thesander.
OB
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De aktuelle priser på drikkevand:
Nordvand oplyser, at vandpriserne for tiden er:
 1 m3 vand koster alt inkl. 48,90 kr. og er faktisk faldet lidt
med 3,75 kr. Det skyldes interne omposteringer i selskabet,
og prisen vil derfor stige til næste år.
 1 l drikkevand koster således ca. 5 øre
 1 glas vand koster ca. 1 øre .
 1 brusebad (50 l) koster 2,50 kr.
 1 toiletskyl (ca. 10 l), koster ca. 50 øre.
1 voksen bruger ca. 50 m3. pr. år til en samlet pris af 2.445 kr.
Et barn bruger det halve.
Husk i øvrigt at vandledningen inde på vores grunde er vores
egen ejendom og ansvar.

OBS! - Send os din e-mail adresse
Alle medlemmer opfordres til at sende os deres e-mail adresse.
På den måde bliver det lettere at sende information ud, som
f.eks. at minde om arrangementer eller ændringer i disse.
Adressen sendes til kasserer Steen Andersen sam@youmail.dk

14

Kontakt Bestyrelsen:
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
Indmelding i foreningen foregår via vores hjemmeside.
Post:
Formand H-C

Best. medlem OB

Best.medlem SA
& Kasserer
Best.medlem GW
& Redaktør
Best.medlem TH

Suppleant FP
& Fotograf
Suppleant JN

Navn, adresse, e-mail
Hans-Christian Gelf-Larsen
Krogmosevej 37, 2880 Bagsværd
ah37@post.tele.dk
Ole Berner
Elmevænget 3B, 2880 Bagsværd
ole.berner@gmail.com
Steen Andersen
Vadtoften 9, 2880 Bagsværd
sam@youmail.dk
Gudrun Westergaard
Skovsøen 26, 2880 Bagsværd
gudrunvagn@paradis.dk
Thorkild Harsløf
Elmevænget 9, 2880 Bagsværd
harsloef@webspeed.dk
Frank Paulsen
Skovalleen 39, 2880 Bagsværd
info@boomerang.dk
Jørgen Nielsen
Bagsværdvej 135, 2800 Kgs. Lyngby
lnkontor@mail.tele.dk

Telefon
4444 3031

4444 5959

4444 1979

4444 0262

4498 4165

4050 1635

4588 5322
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Bagsværd Sø i sin efterårspragt
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