
Generalforsamling i Stengårdens 
Grundejerforening 2018 – formandens 
beretning 

I det forløbne år har bestyrelsen var involveret i en række forskellige sager, som jeg her vil gennemgå.  

Bestyrelsesmøder 
Bestyrelsen har været samlet til 5 bestyrelsesmøder 

Medlemmer 
Pr. 31. december 2017 havde vi 448 medlemmer mod 462 medlemmer den 31. december 2016. 23 er 

indmeldt i 2016, mens 37 ikke længere er medlemmer pga. manglende betaling. 

Kommuneplan 2017 
Som det nok har stået klart, så har grundejerforeningen arbejdet hårdt for, at der ikke skulle ske fortætning 

i villaområderne via mulighed for dobbelthuse (og rækkehuse på Gammelmosevej) på grunde større end 

1000 m2 og heller ikke mulighed for at bygge i to fulde etager. 

Det bar frugt! Alle tiltag mht. fortætning i eksisterende villaområder er helt taget ud af kommuneplan 2017. 

Vi har stået sammen med de andre grundejerforeninger og almindelige borgere i kommunen - med et 

resultat på over 300 siders høringssvar til kommuneplanen. Det er godt gået. 

Til dem af jer, der også indsendte høringssvar - tak for hjælpen til forsvaret for vores villaområder. 

Det nytter at stå sammen – det nytter at være en del af en grundejerforening.  

Jeg vil kalde det vores største sejr i mange år, for konsekvenserne for den enkelte grundejer (indkigsgener, 

skygge, øget trafik og værditab) kunne have været meget voldsomme. 

Ny velkomstfolder 
I år har vi valgt at udarbejde en velkomstfolder for at reklamere for vores forening og delt den ud til alle i 

foreningens området. Det betyder også, at alle medlemmerne har fået velkomstfolder. Derfor brugte vi 

også velkomstfolderen til at informere medlemmer om, at referat og regnskab fra generalforsamlingen  

kunne findes på vores hjemmeside. 

Vi har fået nye medlemmer som følge af velkomstfolder, men desværre ikke i det omfang, vi havde håbet. 



Træfældning på Gammelmosevej 
Kommunen valgte at fælde en række vejtræer på Gammelmosevej – vest for Stengården station. Da 

Gladsaxe kommune ønsker at plante langt flere træer, var vi uforstående overfor fældningerne. Derfor tog 

vi kontakt til kommunen, som fortalte at træerne var i så dårlig stand, at de skulle fældes. Men kommunen 

har lovet at plante nye træer til efteråret. 

Vælgermøde sammen med Sammenslutningen 
Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe afholdt et vælgermøde før kommunalvalget i 2017, 

hvor der var fokus på grundejerforeningers ønsker/problemer. En række bestyrelsesmedlemmer deltog i 

debatten, hvor alle de opstillede partier deltog. 

Containere til opbevaring i foreningens område 
En grundejer kontaktede bestyrelsen pba. et brev fra kommunen, der havde fået den ide, at de kunne 

oprette en midlertidig opbevaringsplads til container på parkeringspladsen på Stengårds Allé (lige op ad 

motorvejen). 

Kommunen tænkte åbenbart, at man kunne belaste grundejerne med ekstra støjgener, da de jo alligevel lå 

op til motorvejen og derudover tilføre lidt luftgener. Vi argumenterede modsat, og sammen med 

grundejerens indsigelser, lykkedes det at få afværget en midlertidig losseplads i vores kvarter. 

Ændrede fortove på Einarsvej 
Fortovene på Einarsvej er blevet lagt om, hvilket har resulteret i højere fortove. Kommunen forsøgte sig 

med en række forskellige udførsler af fortovene. Ikke alle forslag var lige gode, og bestyrelsen var 

involveret i dialogen med kommunen for at få en tilfredsstillende løsning for grundejerne. Jeg synes, det 

lykkes. 

Styrenlugt i foreningens område 
En grundejer havde en oplevelse af styrenlugt, og i en sådan situation anbefaler kommunen, at man ringer 

til 112. Det blev også rådet fra bestyrelsen. 

Parkering ved Stengården station 
Novafos (tidligere Nordvand) er i gang med et større klimatilpasningsprojekt i området syd for Marsk Stigs 

Alle. I den forbindelse har Novafos haft brug for opbevaringsplads til deres materiel – og den plads har de 

fået ved Stengården station ved inddragelse af ca. 15 parkeringsplads. Det har betydet en ændret 

parkeringsadfærd og pres på parkeringsmulighederne udenfor stationen. Ungdomsboligerne (den runde 

bygning ved stationen) har desuden fået foranstaltet parkeringsbegrænsning på de 7 parkeringspladser, der 

hører til ungdomsboligerne. At det faktisk stadig er muligt at parkere i nærheden af stationen skyldes, at 

der pr. 1/7-2017 er det blevet lovligt at parkere i yderrabat eller skillerabat – dvs. hvor det tidligere var 

ulovligt at parkere på arealet mellem vej og cykelsti, er dette nu muligt. 



Dispensationen til at anvende parkeringspladsen til opbevaring udløber 31/3-2018 – så retablering er 

umiddelbart forestående. 

Ny institution på Tjele Allé 
Kommunen bygger en ny børneinstitution på Tjele Allé på grunden ved siden af spejderhytten. Vi har fulgt 

med i forslaget, og i forhold til placering af bygninger på grunden ser det meget fornuftigt ud. Bestyrelsen 

er stadig klar til at støtte op omkring grundejerne på vejen omkring evt. udfordringer mht. 

parkeringsforhold, trafiksikkerhed og trafikbelastning – specielt taget i betragtning af, at det er en privat 

fællesvej. 

Møde mellem grundejerforeningerne og kommunen 
Grundejerforeningerne i Gladsaxe mødes med kommunen én gang årligt, hvor relevante temaer drøftes. I 

år var temaerne støj og handelsliv. 

Støj 
Støj kan både være vejstøj og anden støj fx ved ombygningsarbejde. I Gladsaxe (og i vores forening) er vi 

udfordret af de to store motorveje, der skærer i gennem kommunen, da de giver anledning til megen 

trafikstøj – blandt andet pga. stigende trafik. 

I 2018 skal der udarbejdes en ny støjhandlingsplan, som bestyrelsen vil interessere sig for. 

Arbejdstider, hvor støj må forekomme, er fra 7-18 på hverdage, 8-14 på lørdage. Hvis det handler om 

naboer, så anbefaler kommunen at tale direkte med naboen. I forbindelse med etableringen af letbanen er 

der givet dispensation for, hvornår der må støjes – og er udvidet ganske meget. 7-22 på hverdage, 7-18  på 

lørdage og 8-18 på søndage. 

Handelsliv 
Generelt er handelslivet udfordret – blandt andet pga. internethandel og konkurrence fra andre 

kommuner. Kommunen ønskede grundejerforeningens input til, hvorledes handelslivet i Gladsaxe kunne 

styrkes. Et punkt, som vi nævnte, var, at det var vigtigt at fastholde muligheden for at parkere med sin bil i 

forbindelse med indkøb. 

Spørgsmål til kommunen før selve mødet 
Før mødet havde grundejerforeningerne mulighed for at stille spørgsmål til kommunen omkring emner, der 

optager foreningerne. Dette benyttede vi os af for at få svar på følgende spørgsmål: 

1. Radon 

a. Gladsaxe er generelt placeret i den lave ende, men der kan være boliger, hvor der er 

radonudfordringer. Kommunen har medvirket i en kampagne initieret af Realdania omkring 

Radon, og der er plan om et møde senere på året sammen med Realdania om emnet. 

2. Støj fra motorring 3 

a. Støjproblematikken vil indgå i den kommende støjhandlingsplan 

3. Planer for Bagsværd fortet 



a. Kommunen undersøger forskellige muligheder for at undgå hærværk herunder graffiti, og 

har i øvrigt overfladebehandlet fortet på en måde, så graffiti nemmere skulle kunne fjernes 

4. Samarbejde omkring vejtræer 

a. Kommunen er i gang med at udarbejde en træpolitik. Generelt er kommunens 

udgangspunkt, at de meget gerne vil inddrage grundejerforeningerne, når der er tale om 

nye anlægsprojekter, hvor det eksempelvis handler om ny træplantning langs en længere 

vejstrækning 

Ny trailer 
Grundejerforeningen har fået en ny fin trailer til erstatning af en af de gamle trailere (vi har jo to). Den var 

efterhånden slidt og ofte i stykker. 

Den gamle er efter udlodning blevet overtaget af et medlem af foreningen. 

Vildtkamera 
Foreningen har anskaffet sig et vildtkamera, som man kan låne. Dermed kan man få indsigt i hvilke dyr (fx 

skadedyr), der bevæger sig rundt på ens ejendom. Kasper Adsersen fra bestyrelsen står for udlån. 

Redskaber 
Foreningen har en trailer, en trailer med netsider, en pladevibrator, en el-hækklipper, en vertikalskærer 

samt vildtkamera, som medlemmerne kan låne. Gør endelig brug af foreningens redskaber ved at henvende 

jer til en af de 4 mentorer, som har redskaberne stående. Læs nærmere på vores hjemmeside. 

I øvrigt har vi tegnet en ansvarsforsikring, der sikrer foreningen mod erstatningskrav, når medlemmerne 

anvender vores redskaber.  

 

Redskab Antal udlån siden sidste generalforsamling 

Trailer 85 

Trailer med netsider 90 

Pladevibrator 10 

El-hækklipper 15 

Vertikalskærer 5 

Vildtkamera Nyt 

Ændring i investeringen af foreningens formue 
I bestyrelsen har vi besluttet, at vores formue skal flyttes fra enkeltaktier til anden placering, der er mere 

sikker. Kassereren vil uddybe dette nærmere. 

Tak for indsatsen fra bestyrelsesmedlemmer 
Til sidst vil jeg gerne sige tak til hele bestyrelsen, så vi ved fælles indsats har klaret de forskellige opgaver i 

året løb. 


