
Generalforsamling i Stengårdens 

Grundejerforening den 9/3-2010 

Formandens beretning: 

Velkommen til generalforsamling i Stengårdens grundejerforening. 

Foreningens medlemstal er 492 medlemmer. 

  
På sidste års generalforsamling vedtog vi, at bestyrelsen kunne bruge årets overskud til at købe 
redskaber og værktøj, som alle medlemmer kan låne. Vi har indkøbt en trailer, et elektronisk pælebor, en 
pladevibrator samt en el-hækkeklipper. Gør endelig brug af foreningens redskaber ved at henvende jer til 
en af de 3 mentorer, som har redskaberne stående. På vores hjemmeside ses oversigten, som også 
udsendes med referatet fra generalforsamlingen. 
  
I det forløbne år har vi bl.a. beskæftiget os med følgende emner: 
Lokalplan 210 er seneste udgave af det påtænkte byggeri på Gammelmosevej 253-261.  
Lokalplanen giver mulighed for et butiksbyggeri på 1150 m² fordelt på en dagligvarebutik og en Flügger 
butik. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for byggeriets placering og udformning. Vejadgang til 
butikkerne skal ske via et fjerde ben i lyskrydset Triumfvej/Gammelmosevej. Der er udarbejdet et forslag 
til udbygningsaftale mellem Gladsaxe Kommune og bygherren DPI Ejendomme ApS om den nødvendige 
ombygning af lyskrydset. DPI foretager og afholder udgifterne til ombygning af lyskrydset. Der er 

foretaget miljøvurdering af lokalplanforslaget, som bl.a. belyser de trafiksikkerhedsmæssige forhold. By- 

og Miljøforvaltningen har sammen med rådgivningsfirmaet Via Trafik vurderet, at lokalcentret vil 
generere mere trafik, men at en omlægning af krydset vil øge sikkerheden og dermed kompensere 
tilstrækkeligt for den forventede trafikstigning. 
Sagen er på byrådets dagsorden den 10/3. Hvis den ikke vedtages, er der tidligere givet byggetilladelse 
til 15 rækkehuse i 3 etager (kælder, 1. og 2. sal) samt en forretning. Naboerne synes at den lave 
bebyggelse og mindre bebyggelsesprocent lyder bedre end det første forslag med 

rækkehuse.  Grundejerforeningen har indsendt en tilkendegivelse til kommunen, hvor vi bl.a. pointerer at 
det er vigtigt med mange P-pladser og cykel pladser, at der ikke bør læsses varer af omkring skolestart 
og tidligt om morgenen samt at lyskrydset ombygges, så det bliver et reelt kryds med 4 fodgængerfelter. 
  
Der er kommet en forespørgsel på, hvor meget rod man må have i haven. Vores medlem synes, at 
naboen rodede for meget med dunke, gasflasker, ledninger, indkøbskurve, tagpapplader, bildele, gamle 
biler, cykler og meget mere. Derudover stod et højt, dødt træ tæt på skellet. Stengårdens 

grundejerforening er gået ind i sagen. Vi henvendte os til borgeren og påpegede at der skulle ryddes op 

på grunden.  Da det ikke hjalp, skrev vi til kommunen. Vores henvendelse har nu resulteret i et påbud fra 
kommunen til grundejeren om at få ryddet op på grunden. Det døde træ er fældet, den første 
uindregistrerede bil er fjernet og ligeså er de ikke mindre end 37 cykler på vej væk.  
Forvaltningen henviser til kommuneplanens generelle rammer, hvor der findes en bestemmelse om 
oplag. I denne bestemmelse står der, at på den enkelte ejendom må der ikke finde oplag sted af 
uindregistrerede biler, campingvogne, containere og lignende. Kommuneplanen kan findes på Gladsaxe 

kommunes hjemmeside under ”byplanlægning”.  
Det er tilladt at have 1 container opstillet midlertidigt i forbindelse med ombygning eller lignende. Hvis en 
container skal opstilles på grunden i forbindelse med længere varende ombygning, så skal der søges om 
tilladelse hos byggesagsafdelingen.  
  
Nabostridigheder er desværre det vi har arbejdet mest med. For at gøre det kort, vil vi gerne opfordre 

grundejerne til følgende: Klip jeres hæk helt ind til jeres grund, så man kan komme forbi. Fjern grus, 
sand eller lignende fra fortovet, så I ikke generer de folk, der bruger fortovet. Lad være med at slå græs 
eller på anden måde larme højt sent om aftenen (især hverdagsaftener). Fortæl naboerne hvis I har 

planlagt en stor fest, hvor I har tænkt jer at støje. Parker inde på jeres egen grund hvis det er muligt. 
Hvis det ikke kan lade sig gøre, så parker hensynsfuldt så andre kan komme forbi eller køre ud fra egen 



grund. For nogle lyder det som selvfølger, men at dømme efter antallet af henvendelser om disse emner, 
så kunne nogle grundejere trænge til at få det repeteret!  
  
Som I måske har læst i lokalavisen, er der ansøgt om at opsætte en 18 meter høj mobilmast på 
Stengårds alle 147. Det er naboerne selvsagt ikke begejstrede for. Grundejerforeningen har skrevet til 
kommunen og givet til kende, at vi er imod opsættelse af den høje mobilmast i vores kvarter. 

Forvaltningen kigger på, om der kunne findes en anden løsning på placeringen af mobilmasten. Sagen er 
ikke afgjort endnu.  
  
Igen i år har vi i hele kommunen haft store problemer med manglende afhentning af renovationsaffald. 
Det er rigtig træls – som de siger i Jylland! Grundejerforeningen har henvendt sig til kommunen samt 
skrevet læserbreve.  Denne gang har der også været en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse til 

grund for en del af afhentningsproblemerne i 2009. Jeg vil minde om, at hvis affald ikke hentes, skal hver 
enkelt grundejer kontakte kommunen enten telefonisk eller via kommunens hjemmeside. Hermed 

pålægges renovationsfirmaet HCS en bod for manglende afhentning. Jeg krydser fingre for, at 
afhentningen af vores skrald kommer til at forløbe som det skal fra nu af.   
  
Grundejerforeningen har længe efterlyst en cykelsti på Stengårds alle. Endelig er det vedtaget, at der 
kommer cykelstier på begge sider af Stengårds Allé fra skellet mellem Lyngby-Taarbæk kommune og 

Gladsaxe kommune (ved Irma) frem til Rema1000 på Stengårds Alle. Derudover kommer der cykelstier 
på det lille stykke mellem Buddinge Hovedgade og Blomstermarkern (ved den nye Netto / Irma). 
Arbejderne planlægges påbegyndt i starten af april 2010. Vi vil dog gerne have cykelbanen lavet om til 
en mere sikker cykelsti fra krydset Gammelmosevej/Stengårds Alle og helt ned til Buddinge Hovedgade 
samt at lyskrydset ved Gammelmosevej/Stengårds Alle bliver mere sikkert for cyklister. Det må vi fortsat 
arbejde på. 
  
På Kong Hans Allé bliver vejbumpene ombygget, så cyklisterne ikke kommer i klemme. Det gør vejen til 
en mere sikker skolevej, selvom vi på sigt også kunne tænke os cykelstier på denne trafikerede skolevej. 
  
Den 3. maj afholder byrådet det årlige møde med kommunens grundejerforeningerne. Hvis I har nogle 
emner I gerne vil have taget op, så skal I henvende jer til bestyrelsen snarest muligt og senest den 20. 
marts.   
  
Der ligger igen i år sedler på bordene og vi opfordrer jer til at I giver os jeres E-mail adresse, hvis I ikke 
allerede har gjort det. Hvis I har fået ny mail adresse, så vil vi gerne bede om den nye adresse. Vi 
fremsender så referatet mm. til jer pr. mail. Vi sparer både papir og penge. Til gengæld udlodder vi i 
aften en ekstra flaske vin blandt alle de nye E-mail adresser vi har fået i aften og dem vi har i forvejen. 
  
Efter vores ordinære generalforsamling kommer Jesper Bjerring Larsen fra Grønt IDÈcenter i Gladsaxe 

kommune og fortæller bl.a. om hvordan vi kan spare på varmen og dermed udlede mindre CO2. Blandt 
andet kan man uden beregning låne en thermografimåler, så man kan se hvor huset er utæt. Jeg håber, 
I har tid til at blive her og lytte med.  
  
Til slut vil jeg takke den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde gennem årene. Jeg har nydt 
samarbejdet med jer og jeg kommer til at savne jer når jeg går af som formand i aften. Jeg har været 
med i bestyrelsen i 8 år, heraf de sidste 7 år som formand. Jeg har fået nye udfordringer, da jeg er så 

heldig, at jeg er blevet valgt ind i byrådet. Jeg står stadig til disposition for jer, hvis I mangler hjælp eller 
råd. Jeg hjælper naturligvis også gerne grundejerforeningens medlemmer, så vidt det er muligt. Bare 
skriv eller ring til mig. 
  
Udover bestyrelsens webmaster Michael Priess og jeg, går også vores revisor Palle Glem Jørgensen af. 
Palle har været grundejerforeningens revisor gennem hele 32 år og har revideret regnskab hos 9 

forskellige kasserere. I samme periode var der kun 3 formænd. En rigtig stor tak skal lyde til Palle. 
  
  
Hermed er beretningen til debat. 

  

Pia Skou                              


