Nyhedsbrev
Kære medlemmer

November 2018

Velkommen til det nye Nyhedsbrev fra din Grundejerforening.
Her kan du læse de mange artikler og vores invitationer til et
spændende medlemsmøde og et besøg på Vestforbrændingen.
Men først et referat af vores Generalforsamling, som blev holdt
den 25. april 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. På valg var to bestyrelsesmedlemmer
og to suppleanter. Gudrun Westergaard og Thorkild Harsløf
blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Jørgen Nielsen og
Christian Pedersen blev genvalgt som suppleanter. Den nye
bestyrelse ser frem til fortsat at kunne støtte vore medlemmer,
samt arbejde med generelle sager.
Læs hele referatet fra Generalforsamlingen på vores hjemmeside www.bagsværd.dk under Medlemsarkiv.
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INDBYDELSE TIL MEDLEMSMØDE OM ASTRONOMI
SOL - MÅNE - PLANETER - STJERNER
SORTE HULLER OG UNIVERSET
Onsdag den 28. November, kl. 19.30
Mødesalen i Bagsværd Kirke
Dr. scient. ERIK HØG, Astronom, emeritus, Niels Bohr Instituttet, K.U., (medlem af Grundejerforeningen) vil fortælle os, på en
levende og nemt forståelig måde, om de ovennævnte spændende himmelfænomener. Mange interessante billeder indgår i
foredraget.
Er Universet uendeligt? Er der mange universer? Hvad skete
der egentligt for 13,8 milliarder år siden, da det hele begyndte
med BIG BANG? Men Big Bang var IKKE en eksplosion!

Himlen som den så ud da Universet kun var 380.000 år gammelt
Billedet er direkte optaget fra en satellit, WMAP, opsendt i 2001

Erik Høg er en internationalt højt anerkendt videnskabsmand,
der blandt andet også har været med til at designe tre vigtige
satellitter, som nøjagtigt kan måle stjernernes bevægelser og
positioner og de gigantiske afstande ud til dem.
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Erik vil krydre sit foredrag med sine egne personlige oplevelser gennem et mangeårigt virke som astronom i udlandet og i Danmark.

Midtvejs i foredraget holder vi en lille pause, hvor foreningen
byder på kaffe/te, småkager, samt øl/vand og chips.
Familiemedlemmer er velkomne, og deltagelse er gratis.
Tilmelding senest 21. november til: ole.berner@gmail.com eller tlf. 4444 5959.
Husk også at meddele et evt. afbud efter tilmelding.
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INVITATION TIL BESØG PÅ VESTFORBRÆNDINGEN
Torsdag den 31. januar 2019, kl. 17.00 - 19.00

Foreningen har formidlet, at
vi denne aften kan komme
med på en guidet tur rundt
på det vældigt store forbrændingsværk - et af de
største i landet.

Vores guide vil starte med et lille foredrag i foredragslokalerne
om værkets baggrund og opbygning, og om produktionen af de
store mængder af fjernvarme og elektricitet. De mange typer af
affald der bliver behandlet på anlægget vil blive beskrevet.
Vi bliver endvidere orienteret om alt det restmateriale, der bliver
udvundet og som bliver genbrugt. Genbrug er en af ledetrådene
på Vestforbrændingen. Efter denne introduktion, på ca. en halv
time, bliver vi så vist rundt i en time på det imponerende værk.
Efter rundvisningen samles vi atter i foredragslokalerne i ca. en
halv time, hvor vores guide vil komme med nogle yderligere informationer om de ting, vi oplevede, og naturligvis besvare
spørgsmål.
Vi skal gå meget - bl.a. også på trapper - så desværre er området ikke egnet for gangbesværede personer.
Af hensyn til sikkerheden kræver Vestforbrændingen, at man
bruger hjelm og sikkerhedsvest. Begge dele får vi udleveret.
Gravide og børn under 6 år må ikke deltage i rundvisningen,
som i øvrigt er på eget ansvar.
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Tilmelding , senest den 20-1-2019 til: ole.berner@gmail.com –
eller tlf.: 44445959. Angiv venligst navn på alle deltagere. Dette
er et krav fra Vestforbrændingen.
Der er kun plads til max. 30 deltagere, først til mølle.
Familiemedlemmer er velkomne, og deltagelse er gratis.
Desværre kan der ikke bydes på noget traktement denne aften.
Mødested:
Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup i receptionen senest kl. 16.50.
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STATUS PÅ PROJEKT ROSTADION OKTOBER 2018
Omkring dette projekt har Gladsaxe Kommune givet dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 16, stk.1 og § 17, stk.1 til de
ansøgte renoveringer, da man har vurderet, at det ansøgte renoveringsprojekt omkring nyt rostadion, start og målområder ikke kompromitterer landskabelige hensyn, herunder oplevelsen
af sø- og skovlandskabet og til det frie udsyn mod søen. Det er
også vurderet, at det ansøgte ikke skader området som levested for det naturlige dyre- og planteliv.
Dette begrundes blandt andet med, at faciliteterne både ved
selve rostadion, tilskuerpladserne, start og målområderne placeres nænsomt og med stor respekt for den flotte natur omkring
Bagsværd Sø.
At etableringselementerne er midlertidige, at de i høj grad skjules bag afskærmningsnet, og at der er sikret gode adgangsmuligheder, så det værdifulde landskab rundt om søen fortsat kan
opleves.
Dette gælder blandt andet bag om tribunebakken og gennem
skoven ved Radiomarken, samt foran Rostadion-byggefeltet.
Disse tilpasninger sikrer, at der fortsat er muligheder for rundture, så land-skabselementerne kan opleves. Bygningselementer
og andre faciliteter placeres endvidere alle på arealer, der ikke
fungerer som vigtige levesteder for områdets dyr og planter, og
dermed friholdes de mere naturprægede arealer i området for
yderligere aktiviteter.
Opstilling af skurvogne, containere, m.v. vil under hele projektet
blive anbragt til mindst mulig gene for områdets beboere samt
forskellige sportsaktiviteter.
De samlede projektudgifter var i 2015 estimeret til ca. 96 mill.
hvilket Fonden Danmarks Rostadion havde fået tilsagn om at
få dækket via donationer og tilskud fra A.P. Møller Fonden, Københavns Kommune, Gladsaxe Kommune og Lyngby/Tårbæk
Kommune.
Men grundet for lave overslagspriser på byggeri og jordbehandling, udviklingen i byggeindex og manglende pris- og lønfremskrivninger vil projektudgifterne til etableringen nu udgøre 134
mio.
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Fonden Danmarks Rostadion har arbejdet hårdt for at finde disse resterende 38 mio. til projektets færdiggørelse, hvilket det nu
forlyder er sket med stort held.
Når de igangværende klagesager og indsigelser fra Danmarks
Naturfredningsforening forhåbentlig snart er færdigbehandlede,
vil projekt Rostadion nu med et års forsinkelse og med fordyrelse blive startet op ca. 1. september 2019.
JN
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BARAKKER I SKEL - Opfølgning på medlemshenvendelse
I forbindelse med byggeriet ”Solhusene” havde bygherre opført
mandskabsbarakker i skel til nabo. Da direkte henvendelse til
bygherren og byggepladsformanden ikke bar frugt, blev Grundejerforeningen inddraget.
Efter foreningens henvendelse til kommunen blev det klart, at
opførelsen var ulovlig og uden byggetilladelse. Ydermere opfyldtes regler om byggeri ved skel ikke. Entreprenøren var imidlertid ikke villig til at følge kommunens anvisninger, men efter en
vedholdende indsats fra foreningen blev barakkerne flyttet, så
de nu opfylder byggereglementet.
CP
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SOLHUSENE – OPDATERING
Den 5. juli blev der afholdt rejsegilde på ”Porthuset” og ”Købmandsgården”, der er en del af det nye bygningskompleks i den
nordlige del af Bagsværd industrikvarter – kaldet Solhusene.
Byggeriet har nu stået på i godt et år, og man fornemmer nu,
hvordan det færdige byggeri bliver – stort! I stueetagen kommer
en LIDL, og der er allerede kommet reklamer op, selvom byggeriet, jf. bygherren, først er indflytningsklart om ca. et år. I forbindelse med byggeriet er Laurentsvej lukket ved Krogshøjvej. Det
er endnu uvist, hvornår den næste etape af byfornyelsen går i
gang, og hvordan den grønne ”Diagonal”, der skulle binde
Bagsværd Sø sammen med moseområderne, kommer til at forløbe.
CP
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FUGL FØNIX Værebro Sø
Vi har tidligere i Nyhedsbrevet omtalt renoveringen af Værebro
Sø som et flot eksempel på hvordan et forsømt - nærmest et
mudderhul- kunne omskabes til et flot lille rekreativt søområde,
takket være et samarbejde mellem "Nordvand" (nu "Novafos"),
Boligselskaberne og beboerforeninger.
Vi besøgte igen anlægget fornylig og kunne glæde os over,
hvor dejligt, lyst og åbent et område der nu er opstået. Mange
forskellige fugle og ænder og fisk er kommet til søen. Omkring
søen og parken er der nu også opsat klatre- og motionsredskaber for alle aldersgrupper. Heri indgår også en lang smal balancebro, der slynger sig hen over søen. Redskaberne er blevet
meget populære at bruge, da der bl.a. er blødt faldunderlag ved
flere af dem.
Vi talte med en kvindelig beboer, der havde sine 3 mindre børnebørn med i parken. Hun kunne fortælle, at børnene altid insisterer på at komme derhen og lege, når de var på besøg. Børnene morede sig bl.a. med at gå balancegang hen over søen,
og de var aldrig faldet i vandet. Hun var bekendt med den bekymring, som mange ældre beboere i området nærer omkring
børnenes sikkerhed på gangbroen, men mente den var overdrevet.
Vi kan anbefale at tage børnene med hen og besøge parken.
HC
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BROERNE I SLOTSPARKEN.
Renoveringen af de to 100
år gamle broer i Slotsparken
er nu afsluttet for den første
etapes vedkommende.
Der er i sommer støbt nye
brobuer i jernbeton, efter at
den gamle og udslidte beton
er hugget op. De oprindelige trappetrin er fjernet, og
der er nu lagt en smuk
ubrudt belægning af små
brosten, således at gangbesværede nemmere kan gå
hen over broerne.
De udslidte sandstensrækværker vil også blive renoveret, formentligt til næste år.

HC
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VAND OG NATUR - Vellykket Aftenmøde
En smuk sommeraften den 6. juni besøgte foreningen først
Bagsværd Vandværk. Vi blev vist rundt af afdelingsleder Ib
Ambrosiussen, som orienterede os om det imponerende moderne vandværk.
Han fortalte, at der pumpes vand op fra 5 boringer i 80 m's dybde. Herefter filtreres vandet i forskellige anlæg, men da der stadig er rester af tidligere forurening i det oppumpede grundvand,
er det også nødvendigt til slut at supplere med en finrensning af
vandet i et stort kulfilteranlæg.
Det er store mængder vand, som værket producerer til en betydelig del af Gladsaxe. Den høje vandkvalitet kontrolleres gennem hyppige og uanmeldte laboratoriekontroller.

Efter det spændende besøg på vandværket gik vi over Bagsværdvej og ind i Bagsværd Søpark, der ligger lige ved siden
af Aldershvile Planteskole.
Her gik vi en tur under ledelse af biolog Knud Flensted, som
især fortalte om den interessante del af parken, der kaldes "Ellesumpen", som er et sjældent og beskyttet vådområde med
gunstige vækstbetingelser for især elletræer. Området huser i
øvrigt også et spændende plante og fugleliv, og Knud kunne
den aften udpege flere spændende eksemplarer.
Da vi nåede ned til Bagsværd Sø, holdt biolog Axel Frederik
Møller fra kommunens Miljøafdeling et kort foredrag om status
på vandkvaliteten i søen. Der er virkelig mange faktorer, der
påvirker søvandet i forskellige retninger, f.eks. fiskebestanden,
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tilledningerne af vejsalt, bundplanter, fosforindholdet m.m.
Kommunen gør virkeligt en stor indsats for at forbedre vandkvaliteten.
Til mødet var der plads til 35 medlemmer, hvoraf mange fulgte
interesseret med helt frem til den afsluttende friske spadseretur
i den smukke Aldershvile Slotspark.
HC
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Emner til fremtidige medlemsmøder
Bagsværd Grundejerforening har de senere år afholdt flere møder fordelt på forår og efterår af underholdende eller kulturel
art. Mødedeltagelsen har været stor og engageret. Også i denne sæson afholder vi nogle interessante møder, som I kan læse
om i dette Nyhedsbrev
Bestyrelsen er altid meget interesseret i at høre forslag fra medlemmerne til nye møder, så hvis man synes at medlemsmøderne er interessante, hyggelige, sjove og, ikke mindst sociale og
med til at holde liv i foreningen, vil vi - igen - opfordre jer til at
komme med jeres ideer til et eller flere arrangementer. Bare
vær frejdige og kom ud af busken. Bestyrelsen skal nok sørge
for at føre ideerne videre og gennemføre det praktiske arrangement, hvis det er muligt.
Skriv, mail eller ring helt uforpligtende til formand Hans-Chr.
Gelf-Larsen, så vi kan få en snak om det: Krogmosevej 37,
2880 Bagsværd - Tlf: 4017 3631 eller mail ah37@post.tele.dk
Hvis der er medlemmer, der endnu ikke har givet os deres email adresse, vil det være formålstjenligt at gøre det snarest
med en mail til: ole.berner@gmail.com
Følg også foreningen på Facebook eller via vores hjemmeside:
www.bagsværd.dk
Bestil en affaldsbeholder til PAP
Fra januar 2019 kan man gratis få leveret en beholder ved at
bestille allerede nu på: ’gladsaxe.dk/beholdertilpap’
KONTINGENT 2019
Kontingent bliver i 2019 opkrævet den 1. januar 2019. Dette er
en ændring fra tidligere 1. marts, da det så følger vores regnskabsår. En eventuel udmeldelse skal ske senest 31. december
året før.
Samtidig vil vi bede vores medlemmer om at tilmelde sig Betalings Service, da det vil lette arbejdet for kasseren.
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HERRELØSE INDKØBSVOGNE
Efterladte indkøbsvogne ser man ofte i gadebilledet. Man kan
undre sig over, at folk fjerner vogne. Kan det være drengestreger?
I Skovdigekvarteret har vore medlemmer observeret efterladte
vogne fra REMA1000. Vi kontaktede derfor købmand Jimmy
Storch, og han syntes, at vores idé med at modtage en pose
kaffe, når man afleverede en forladt vogn, var helt OK. Han takkede for initiativet, som vi hermed anbefaler videre. Forretningen har ikke lås på deres vogne.
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Alle fotos er egne optagelser, bortset fra Himlen og Erik Høg.
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 HC

Best. medlem OB

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

Suppleant CP

Suppleant JN
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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
sam9@outlook.dk
Gudrun Westergaard
Skovsøen 26, 2880 Bagsværd
gudrunvagn@paradis.dk
Thorkild Harsløf
Elmevænget 9, 2880 Bagsværd
tharslf@gmail.com
Christian Marcus Pedersen
Laurentsvej 24, 2880 Bagsværd
christian_mp@yahoo.dk
Jørgen Nielsen
Bagsværdvej 135, 2800 Kgs. Lyngby
LNKONTOR@mail.tele.dk

Telefon
4017 3631

4444 5959

4059 3184

4444 0262

4498 4165

2333 6398

4588 5322

