
  

Møde mellem Gladsaxe Byråd og grundejerforeningerne i Gladsaxe 

  

Mandag den 27. april 2009 

 

Spørgsmål og svar til hjemmesiden 

1. Kommunens hjemmeside 

I nogle tilfælde er det svært at finde rundt på kommunens hjemmeside.  

Kan vi bede om en oversigt over hvem i kommunen, der står for hvad og deres direkte mailadresser og telefonnumre? 

Kan søgningen gøres bedre (a la Google søgemaskinen)?  

Søgemaskinen finder ikke det man leder efter, hvis det ikke er skrevet nøjagtig som på hjemmesiden.  

Synonymer burde også henvise til det rigtige sted.  

Spørgsmålet er stillet af Stengårdens Grundejerforening  

Svar:  

Gladsaxe Kommune har netop haft et webanalysefirma til at lave en ekspertvurdering af vores hjemmeside. To funktioner, som fik 
særlig ros på siden, var netop visningen af kontaktoplysninger og vores søgefunktion. 

I Gladsaxe Kommune har vi nemlig udviklet en særlig specialfunktion, som gør, at kontaktoplysninger, der er relevante for den 

enkelte sides indhold, vises i højre side af skærmen. Så meget bedre kan det ikke gøres. Og da vi er den eneste kommune, som har 

sådan en funktion, har andre kommuner spurgt til, om de også kunne få gavn af vores specialløsning.  

Med hensyn til søgefunktionen, så skyldes de problemer I nævner, ikke søgefunktionen, men om de enkelte sider er blevet forsynet 

med de rigtige søgeord. Det er et område vi arbejder meget med, og som vi er meget opmærksomme på. For det er jo en forudsætning 

for at få et brugbart søgeresultat. Vi underviser derfor alle vores medarbejdere, som lægger ting på hjemmesiden, i hvordan de skal 

sætte relevante søgeord ind på siderne.  

Ekspertevalueringen vurderer, at vi har en god søgefunktion og at siderne generelt er nemme at finde. Men der er mere end 8000 

sider på Gladsaxe Kommunes hjemmeside, som hver især skal være forsynet med relevante søgeord og kontaktoplysninger. Derfor 

kan der selvfølgelig godt være enkelte sider, som en redaktør kan have overset. Så hvis I finder en side, hvor der mangler 

kontaktoplysninger eller hvor der er problemer med søgefunktionen, så må I meget gerne sende en mail til vores 
kommunikationsafdeling om problemet. Så vil de omgående sørge for, at problemet bliver løst. 

Med hensyn til Googles søgemaskine, så har vi haft den i en periode. Men vi gik væk fra den igen, fordi den ikke er lige så effektiv, 
som den søgefunktion, vi har i dag.  

Vi er meget opmærksomme på at have en velfungerende hjemmeside, - og vi evaluerer den jævnligt. Den sidste nye 

brugerundersøgelse fra marts i år viser, at 91 procent af brugerne generelt er tilfredse med hjemmesiden. Vi er også helt i front med 

selvbetjeningsløsninger. Og i en undersøgelse af alle kommunale hjemmesider fik Gladsaxe en flot 9. plads og er dermed en af de 

bedste kommunale hjemmesider i Danmark. Gladsaxes hjemmeside opnåede maksimumpoint for navigation, nytteværdi, 

brugervenlighed og åbenhed. Så vi mener godt, vi kan være lidt stolte af vores hjemmeside. Men tingene kan altid blive bedre. Så 
kontant endelig kommunikationsafdelingen, hvis I finder fejl og mangler. 



Spørgsmål og svar til Veje  

2. Asfaltarbejder 

Vi har tidligere spurgt til udvælgelsen af vejene for asfaltarbejde og har også fået svar. Men igen i år undrer vi os over udvælgelsen. 

Hvordan med fx Maglegårds Allé (mellem Søborg Hovedgade og Gladsaxevej), Marienborg Allé, Mars Stigs Allé og Mørkhøj 

Bygade? På listen over udtrukne veje er flere, som er i betydelig bedre stand end de nævnte, ligesom der blandt dem er blinde veje 
næsten uden trafik. 

Spørgsmålet er stillet af Sammenslutningen 

Svar:  

Når vi udvælger veje til renovering er der mange forhold, der spiller ind. 

Vejstrækningerne prioriteres på baggrund af 3 ting:  

-          en systematisk registrering af vejenes tilstande,  

-          trafikbelastningen på vejen  

-          og til sidst de følgearbejder, som en kørebanerenovering af vejen vil medføre.  

Det vil sige, at strækninger med meget dyre kantstens- og fortovsarbejder kan blive udsat af hensyn til økonomien. Der bliver også 

taget hensyn til forestående ledningsarbejder. Det kan for eksempel være kabellægning af el-forsyning, kloak- og vandforsyning eller 

fjernvarme. Med hensyn til de veje, der nævnes i spørgsmålet, så får Marsk Stigs Allé nyt slidlag i år. Der lægges også nyt slidlag på 
ca. 150 m. af Mørkhøj Bygade fra Sydmarken. Resten af Mørkhøj Bygade vurderes at kunne holde mindst 5 år endnu. 

Det er rigtigt, at delstrækninger af Marienborg Allé og Maglegårds Allé er slidte. Så derfor vil forvaltningen vurdere om disse 
delstrækninger kan medtages i næste års slidlagsarbejder. 

  

3. Renovering af fortove 

Hvad er planerne for fortovsrenovering? Hvordan med de mange knækkede fliser, ujævnhederne, de nedsunkne kantsten m.m.? 

Spørgsmålet er stillet af Sammenslutningen 

Svar: 

Vi har i år afsat flere penge til at få renoveret fortove. I år og de kommende år er der reserveret ca. 3 mio. kr. årligt til fortovsarbejder. 

Kommunen har netop afholdt licitation for arbejdet. Licitationen gik godt og vi regner med at 3 km fortove bliver renoveret allerede i 

år. Det er ikke endeligt besluttet hvilke strækninger der skal renoveres. Det bliver besluttet i løbet af maj måned, - og det skal 

koordineres med ledningsarbejder og kommunens egne slidlagsarbejder. 

  

4. Et svært kryds for cyklister 

Kan det skæve trapez-lyskryds ved Gammelmosevej og Stengårds Alle gøres mere sikker for venstre-svingende cyklister, der 

kommer sydfra? Kan der f.eks. laves hvide cyklistaftegninger på asfalten og/eller et blåt spor? Hver dag er der mange farlige 
situationer og ligegyldigt hvilket spor man holder og venter i, så dytter nogle bilister af cyklisterne! 

Spørgsmålet er stillet af Stengårdens Grundejerforening  



Svar:  

Ja, det er rigtigt at cyklister fra Stengårds Alle kan føle sig utrygge, når de skal svinge til venstre af Gammelmosevej. Ifølge 

færdselsloven så kan cyklisterne placere sig både i højresving-sporet og i venstresving-sporet. Og det er korrekt ifølge loven. Derfor 
kan der ikke umiddelbart afstribes et blåt cykelfelt. 

Men under alle omstændigheder så skal vi have gjort noget ved utrygheden. Så vi skal have By – og Miljøforvaltningen til at kigge 

på cyklisternes forhold i krydset igen. Stengårdens Grundejerforening kan aftale et tidspunkt for en besigtigelse på stedet med Vej- 

og parkchef Ivan Christensen. 

Spørgsmål og svar til Vand  

5. Vandprisen 

Hvad er årsagen til, at Gladsaxe har nogle af Danmarks højeste vandpriser? Det er jo ikke, fordi det smager bedre!  

Vi er klar over, at Gladsaxe nu har slået sig sammen med Gentofte og blevet til Nordvand, men Gentofte er desværre også i den dyre 
ende. 

Spørgsmålet er stillet af Stengårdens Grundejerforening  

Svar:  

Ja, vandprisen varierer fra kommune til kommune. Og det skyldes flere ting. Dels har alderen på ledningsnettet en betydning, og så 

har kommunerne meget forskellige ambitioner med hensyn til vedligeholdelse og renovering af nettet. Nogle kommuner renoverer 

først ledningerne, når de falder sammen. Og det kan være til stor gene for borgerne. I Gladsaxe har valgt løbende at renovere både 

vand- og spildevandsledninger, og på den måde være på forkant med nedbrudte ledninger. I øvrigt var Gladsaxe Kommune i 2007 og 

2008 blandt de 5 kommuner i landet, der havde det laveste lækagetal, altså vandspild.  Det har krævet en massiv indsats at nå så 

langt, men er en økonomisk gevinst for borgerne på længere sigt. I Gladsaxe Kommune renoverer vi ca. 7,5 km vand- og 

spildevandsledninger hvert år. Og det har også indflydelse på vandprisen.  

En stor del af ledningsnettet i Gladsaxe og for den sags skyld også i Gentofte er mellem 80 og 100 år gammelt, - og derfor står vi 

over for en renovering, som koster mange penge. Renoveringen er en opgave, som begge kommuner har taget meget alvorligt i de 

senere år. Og det påvirker naturligvis den samlede vandpris. Vi søger hele tiden løsninger, som kan sikre en billigere vandpris. Derfor 

besluttede Byrådet her i efteråret 2008 at etablere en ny vandledning fra Gladsaxe til Gentofte, - langs Snogegårdsvej. Den nye 

ledning betyder, at vi i Gladsaxe fremover kan købe en del vand fra Gentofte. I stedet for som nu hvor vi køber fra Københavns 

Energi, som sælger vandet til en højere pris. Så vi arbejder på at få en billigere vandpris.   

Spørgsmål og svar til Skrald 

6. Hvor gør vi af hundeposerne? 

Nogle grundejere har spurgt os om det er muligt, at opstille skraldespande i kvarteret til poser med hundelort. Det kunne måske 

afhjælpe problemet med at nogle hundeejere ”glemmer” at tage hundens efterladenskaber eller poser med efterladenskaber med hjem 
til skraldespanden.  

Spørgsmålet er stillet af Stengårdens Grundejerforening  

Svar:  

Det er tvivlsomt om flere affaldsspande i kvartererne vil løse problemet med hundelorte. Sagens kærne er desværre tit, at hundens 

ejer ikke har til hensigt at samle affaldet op. Og så hjælper nok så mange affaldsspande ikke. Under alle omstændigheder så vil en 
massiv opsætning af affaldsspande betyde store, forøgede udgifter til indsamling. Og det har vi ikke planer om.  

Renholdelse af fortovene er jo de tilstødende grundejeres ansvar. Også selvom vi har stor forståelse for, at det må føles urimeligt at 
skulle samle affald op efter en tankeløs hundeejer. Forvaltningen mener ikke, at problemet er af stigende omfang. 



  

7. Faldefærdige huse 

Hvilke sanktionsmuligheder har kommunen overfor totalt faldefærdige huse, der aldrig vedligeholdes?  

Lyngen 27 har i mange år henstået som et ubeboet spøgelseshus og naboerne er meget kede af at have sådan et skændsel som nabo.  

Spørgsmålet er stillet af Stengårdens Grundejerforening 

Svar:  

Byggelovens § 14 fastlægger, at både bebyggede og ubebyggede arealer skal holdes i såkaldt ”forsvarlig stand”. Det betyder, at 

hverken bygninger eller det ubebyggede areal må frembyde fare for ejendommens beboere eller for andre. Der må ikke være 

væsentlige mangler, - og ejendommen skal holdes i ”sømmelig stand”. 

Byggelovens § 18 giver byrådet mulighed for at kræve, at ejeren afspærrer eller rømmer en bebyggelse, hvis bestemmelserne ikke 

overholdes. Hvis byrådets påbud om afspærring eller rømning ikke efterkommes, så kan vi i kommunen selv iværksætte de 
pågældende arbejder, - på ejerens regning. 

 Stengårdens Grundejerforening spørger også konkret om forholdene på adressen Lyngen 27. Gladsaxe Kommune har flere gange 

været i dialog med ejeren om oprydning og vedligeholdelse på ejendommen. Helt tilbage i 1995 gav forvaltningen første gang påbud 

om at rydde op, - og sagen blev taget op igen i 1999 efter nye naboklager om uryddelighed. Men efter en længere dialog konstaterede 

forvaltningen året efter, at der var ryddet acceptabelt på grunden. 

Der er senere kommet flere nye klager – med efterfølgende besigtigelser, dialog med ejeren og opfølgning på forholdene. 

Her i efteråret 2008 besigtigede forvaltningen forholdene igen, og denne besigtigelse gav ikke anledning til bemærkninger. 
Forvaltningen konstaterede, at der nu var opført et hegn ud mod vejen, og at carporten var blevet afskærmet.  

Forvaltningen vil følge op på sagen igen efter jeres nye henvendelse.  

 


