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Formandens beretning: 

Velkommen til generalforsamling i Stengårdens grundejerforening. 

Foreningens medlemstal er 607 medlemmer. 

Den tungeste arbejdsbyrde i det år, som er gået, er udvidelsen af Motorring 3. Vi har deltaget i 

borgermøder, møder i Naboforum og delstrækningsmøder med Vejdirektoratet. På disse 

delstrækningsmøder, som er delt op efter hvilket område op til motorvejen man bor ved, kunne den 

enkelte grundejer komme med spørgsmål om deres egen grund. Støjskærmene bliver forbedrede og 

de fleste steder 4 meter høj. Grundejere, som bor direkte op til en støjskærm, får delvis indflydelse 

på hvordan støjskærmen skal se ud på nabosiden. F.eks. kan man på nordvendte grunde ønske at 

støjskærmen bliver gennemsigtig, så haven ikke bliver alt for mørk. Grundejerne kan også selv 

bestemme, om der skal være beplantning op ad støjskærmen. Sammenslutningen af grundejere i 

Gladsaxe har indgået en aftale med advokat Jørgen Jacobsen gående ud på, at såfremt han bliver 

bestilt til en ekspropriationsforretning gennem grundejerforeningen, så udfører han arbejdet for det 

beløb, som kommissionen fastsætter og som staten betaler. Det er altså gratis for den enkelte 

grundejer, hvis man er medlem af grundejerforeningen. Dog skal man ved evt. ankesager til de 

civile domstole påregne at betale selvrisikoen på ens egen retshjælpsforsikring. 

Der er 2 huse, som skal totaleksproprieres og 24 grunde, som skal deleksproprieres i vores 

grundejerforening. Eksproprieringerne påbegyndes i september og afsluttes i april 2005, hvor 

arbejdet på udvidelsen starter. 

Besigtigelsesforretningen, hvor man fastlægger hvor stort et areal der skal eksproprieres, har fundet 

sted for godt en måned siden. Det kommer til at tage et år, at udskifte broen på Buddingevej over 

motorvejen i 2 etaper, så i den periode kan vi forvente en del trafik på vores veje fra trafikkanter, 

som søger alternative veje. 

På det årlige møde grundejerforeningerne har med byrådet, tog vi emner op, som medlemmer har 

kontaktet os om: 

Vi har klaget over huller i veje og fortove, som er til daglig gene for beboerne. Svaret fra 

borgmesteren var, at hullerne i fortovet på Christoffers Allé (især fra nr. 85 – 99) ikke var i 

færdselsmæssig uforsvarlig stand, men skaderne er noteret i Teknik og Miljøforvaltningen, som 

også snarest vil kigge på  Møllemarken og Marsk Stigs Allé. 

Vi har taget sagen på Gammelmosevej 207 op, hvor en entreprenør søgte dispensation til forhøjelse 

af byggeprocenten fra 25% til 35% til senioregnede boliger. Inden lokalplanen vedtages endelig, 

sættes boligerne til salg for såvel børne-familier som seniorer. Det er vores opfattelse, at 

dispensationen blev givet, fordi der var mangel på seniorboliger i området, og derfor synes vi det er 

frækt, at sælge dem som familieboliger. Borgmesteren svarede, at da det er en privat bygherre har 

kommunen ikke hjemmel til at kræve at udelukkende seniorer må flytte ind. 



Endelig klagede vi over det misligholdte hus og have på Lyngen 27. Naboerne har de sidste 20 år 

forsøgt at få ejeren til at passe sit ubeboede hus og have, men desværre uden held. Tagsten falder af 

og der er fare for nedstyrtning fra tag og karnapper, hvilket er til stor fare for bl.a. postbude og 

reklameomdelere. Senest i 1995 pålagde Teknik og Miljø forvaltningen ejeren at fjerne oplag af 

diverse affald og bringe ejendommen i en sådan stand, at bestemmelserne i byplan 16 var opfyldt. 

Dette er ikke sket. Borgmesteren svarede, at de for 1½ år siden sendte et høringsbrev til ejeren, men 

der har ingen reaktion været. Desværre er sagen blevet tabt bag en radiator i mellemtiden, men 

forvaltningen vil tage fat på sagen igen. I øvrigt kan postbude ”bare” nægte at gå ind på grunden, 

siger altså borgmesteren. 

Vi har modtaget en klage fra en grundejer over hastighedsfastsættelsen på Stengårds Allé 

(strækningen mellem Gammelmosevej og Buddinge Hovedgade). Grundejeren mener, at 

hastighedsbegrænsningen på 40 km/t omkring Gladsaxe Privatskole er for lav. Samtidig klages der 

over, at der er parkeringsforbud i begge vejretninger. 

Vores holdning i bestyrelsen til klagen har været, at vi ikke ønsker at tilslutte os en forhøjelse af den 

gældende hastighedsbegrænsning på denne strækning. 

Vi videresendte klagen til Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe Kommune. 

Sammenslutningen har gennem flere år arbejdet hårdt for at få nedsat hastighederne ved skoler, 

fritids- og ungdomsklubber, idrætsanlæg o. lign. således, at især børns færden i disse områder 

kunne bringes op på et forsvarligt sikkerhedsniveau. 

Vores vedtægter trænger til en justering og ajourføring. Derfor har bestyrelsen kigget på 

paragrafferne og lavet et udkast til nye vedtægter. Nærmere forklaring herom når vi kommer til 

punkt 5.1 på dagsordnen. 

De fagre nye tider har ført til at vores forening er ved at få lavet vores egen hjemmeside. Vores 

domæne-navn bliver: www.StengaardensGrundejerforening.dk  

Hjemmesiden kan bruges af såvel grundejere som ejendomsmæglere, der ofte spørger om regnskab, 

vedtægter og referat fra generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmernes adresser vil også fremgå 

på hjemmesiden, som kan indeholde links til bl.a. Gladsaxe kommune og Sammenslutningen af 

grundejere i Gladsaxe. 

Gladsaxe kommune skal ligesom landets øvrige kommuner udarbejde en ny affaldsplan gældende 

fra 2005. Bl.a. kræves der fra EU at vi genbruger mere papir, pap og jern. Kommunen er lydhøre 

overfor ønsker og indsatsområder, som I mener Gladsaxe kommune skal koncentrere sig om. Giv 

derfor jeres mening til kende når vi diskuterer emnet ved slutningen af generalforsamlingen. 

Til slut vil jeg takke den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i året, der er gået. 

Hermed er beretningen til debat og forhåbentlig godkendelse. 

Pia Skou 

  


