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Husk Sankt Hans i
Dyssegårdsparken

Bålet tændes
kl. 21.30
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Tømning af affaldsbeholdere
Der kan være steder, hvor
tømning af affaldsbeholdere
opleves som problematisk –
det kunne måske også være i
vores område. Som nævnt på
årets generalforsamling, er
Gentofte kommune, “Affald
og Genbrug”, i gang med at se
på adgangsforholdene.

Placering og
adgangsforhold til
affaldsbeholdere
Renovationsarbejderen har –
ligesom alle andre – krav på
ordentlige arbejdsforhold. I
Gentofte Kommune har alle
derfor pligt til at sikre, at vejen
til deres affaldsbeholdere over-
holder de gældende regler.
Reglerne fra Arbejdstilsynet
skal forbedre forholdene for
renovationsarbejderen, når
han henter affaldet ved den
enkelte husstand.

Først og fremmest skal de
fyldte affaldsbeholdere uden
problemer kunne køres ud til
renovationsbilen. Det betyder,
at der ikke må ligge cykler, ha-
veredskaber eller lignende i ve-
jen, og at adgangsvejen skal
være plan, jævn og af et køre-
fast materiale, for eksempel fli-
ser eller asfalt. Ærte- og perle-
sten betragtes eksempelvis ikke
som et fast underlag. Er der lå-
ger, porte eller lignende på ad-
gangsvejen, skal disse kunne
fastholdes i åben stilling.

Placering
af beholderne
Renovationsarbejderen hånd-
terer mange tons affald hver
dag, og Arbejdstilsynet har
derfor fastsat en række krav til
adgangsvejen. For at overholde
Arbejdstilsynets regler skal be-
holdere stå plant og stabilt på
et fast underlag af for eksem-
pel asfalt eller fliser, og der skal
være god plads omkring be-
holderne.

Hvis beholderne er placeret i
nærheden af træer eller buske,
skal beplantningen til enhver
tid være beskåret, så den ikke
er til gene for renovationsar-
bejderen.

Særlig opmærksomhed
om vinteren
Om vinteren skal adgangsve-
jen være ryddet for sne og is,
og der skal være gruset, så re-
novationsarbejderen ikke ud-
sættes for unødvendige farer.
Adgangsvejen skal i øvrigt al-
tid være ren og vedligeholdt.

Stigninger
Er der stigninger på adgangs-
vejen, gælder der særlige reg-
ler. Stigninger på mere end
10 % skal vejen forsynes med
en kørerampe. Det samme
gælder for eventuelle trin på
adgangsvejen. Har du sådanne
udfordringer ved din ejendom,
så kontakt Affald og Gen-
brug i Gentofte Kommune
(39 98 00 00) for råd og vej-
ledning, så I i fællesskab kan
finde en løsning.

Husk at:
• der ikke må lægges gløder,

varm aske og vådt affald i
beholderen til restaffald.

• skarpe og spidse ting skal
pakkes forsvarligt ind, inden
de lægges i restaffaldsbehol-
deren.

• beholderne skal stilles med
håndtagene udad, så renova-
tionsarbejderen nemt kan
tømme beholderne. Det gæl-
der også haveaffaldsbeholde-
re, når de stilles på fortovet.

Tjekliste:
Brug tjeklisten her til at sikre,
at adgangsforholdene opfylder
Arbejdstilsynets regler. Kan
der svares ja til alle punkter, er
adgangsforholdene fine. Ellers
bedes de bragt i orden hurtigst
muligt.
• Adgangsvejen har en bredde

på ca. 0,8 meter.
• På adgangsvejen og ved be-

holderne er der en frihøjde
på ca. 2 meter.

• Adgangsvejen har et fast,
jævnt underlag, for eksem-
pel fliser, asfalt eller lignen-
de. Ærte- og perlesten
betragtes eksempelvis ikke
som fast underlag.

• Der er plads omkring behol-
derne, så de uden problemer
kan hentes.

• Adgangsvejen er fri for cyk-
ler, legetøj, haveredskaber
og lignende.

• Ingen trin på adgangsvejen.
• Mindre end 10 % stigning

på adgangsvejen.
• Porte og låger til ejendom-

men kan fastholdes i åben
stilling.

• Beholderne står på et fast,
jævnt underlag af fliser, be-
ton, asfalt el. lign.

• Beholderne er intakte.
ETS
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Arrangeret af
Dyssegård Grunejerforening i

samarbejde med
Dyssegård Bibliotek og
Dyssegårdsspejderne

Tilberes jeres medbragte mad
på spejdenes grill og nyd aftenen
sammen med familien, naboerog venner

GRATIS SALGSVURDERING
– Koster kun en kop kaffe!

LokalBolig Bülow & Gram Søborg/Dyssegård

Søborg Hovedgade 14 • 2870 Dyssegård • Tlf 39 30 93 10
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Referat fra generalforsamlingen 26. april 2017
Efter formanden Georg Sander-
sen havde budt velkommen
blev der i henhold vedtægterne
valgt en dirigent. Bestyrelsen
havde foreslået Jørgen Løkke,
som blev enstemmigt valgt. Ef-
ter at have konstateret, at mø-
det var indkaldt efter lovene og
hermed var lovligt, blev ordet
givet til formanden til afgivelse
af beretning.

Fra årets beretning kan frem-
hæves:

Lokalplaner
Vi lever i et byområde, som
stort set er fuldt udbygget. Det-
te giver begrænsede muligheder
for udbygning. Vi må se i øjne-
ne, at nye aktiviteter og udbyg-
ninger skal ske inden for arealer
vi kender.

I Gentofte kommune oplever
vi stor aktivitet af denne art,
ejendomme rives ned og der
opføres nyt, der bygges 1. sal
på, ejendomme udbygges eller
der kommer carport med ud-
huse og jeg kunne blive ved.
Sidst har vi fået en lokalplan
for altaner og terrasser. Hvis
ikke denne udvikling styres,
kan det hele ende med, at hel-
hedsbilledet ændres og bliver
usammenhængende og måske
grimt.

Vi har ikke været voldsomt
ramt heraf i vort området, men
der er områder. Sådanne aktivi-
teter har det med at brede sig.
Og så kommer alle generne
også til vort område; skygger
fra nybyggeri ind på egen
grund, bebyggelser tæt på skel
for slet ikke at tale om ejen-
dommen der ikke passer ind i
kvarteret.

Grundejerforen ingen modta-
ger lokalplanforslag og har her-
ved mulighed for at gøre indsi-

gelse.. Men hvad med dispensa-
tioner og nabohøringer? Dem
ser vi ikke, med mindre med-
lemmerne retter henvendelse
herom.

Samme problem har de øvri-
ge grundejerforeninger også,
dog i forskelligt omfang. Det vi
søger er mere åbenhed og mere
ensartet behandling af sådanne
sager.

Vi har i dag halvårlige møder
med PARK OG VEJ om vore
grønne områder, vejene, trafik-
forhold m.m., møder vi er me-
get glade for og hvor vi har en
positiv dialog for at finde fælles
løsninger.

Vort ønske kunne være, at vi
fik en tilsvarende ordning med
PLAN OG BYG, og herved
medvirke til en ensartet be-
handling, en synlighed af afgø-
relserne på en måde, hvor der
også tages hensyn til de enkelte
borgere.

Ingen ønsker at genere no-
gen, men vi skal være her alle
sammen og vi ønsker også at
Gentofte skal bevare sit sær-
præg med mange forskelligarte-
de huse.

Dette er en opgave, som
kommer til at fylde en del i det
kommende år.

Samarbejde med biblioteket
Vi har mange og meget for-

skelligartede aktiviteter med
vort lokale bibliotek. Flere ar-
rangementer sker i arbejdsgrup-
per, som med stor vægt på kul-
tur eller lokalhistorie. Specielt
arrangementer med lokalhisto-
rie bakke vi meget op om gerne
i direkte samarbejde.

Fjernvarmen
Den del der er planlagt og
meldt ud følger planen. Det er
området mellem Søborg Ho-

vedgade og Jernbanen. De sid-
ste kommer på ultimo 2017
enkelte primo 2018.

Herefter skulle næste fase
startes op. Inden opstarten af
hver fase skal der indhentes en
godkendelse fra energistyrelsen.
Med faldende gaspriser gives
der p.t. ikke tilladelse til at star-
te nye faser op. Fjernvarmen
tilbyder, at hvis der er borgere,
der har akut behov for udskift-
ning, kan man henvende sig til
Gentofte Fjernvarme, så vil
man se, om det er muligt at
lave en tilslutning. Vi følger sa-
gen og er i løbende dialog med
Gentofte Fjernvarme.

Affaldsordningen
I Dyssegård har vi alle fået den
3. spand til plast og metal.
Denne er dog frivillig og kan
fravælges. Man skal dog lige
være opmærksom, at fravælges
den 3. spand, skal man selv
bringe affaldet over på gen-
brugsstationen. Affald og Gen-
brug er i gang med at se på ad-
gangsforholdene. Der kan være
steder, hvor beholderen skal stå
et andet sted. Regler for ad-
gangsveje kan ses på kommu-
nens hjemmeside.

Endelig kan det oplyses, at
man kan blive tilsluttet en
sms-ordning, således at man
får besked dagen før affald af-
hentes. Dette sker fra Gentofte
kommunes hjemmeside:
www.gentofte.dk/da/Bor-
ger/Bolig/Affald-og-Gen-
brug/Sms-og-mailservice.

Gentofte Rende
Gentofte Rende og ændringer-
ne her for at afhjælpe de perio-
diske store nedbørsmængder,
har vi tidligere talt om. Når der
ikke er sket noget endnu, skyl-
des det, at togtrafikken skal
indstilles i 6-7 døgn.

Dette kan først ske i påsken
2018, hvorfor projektets op-
start først sker i efteråret 2027

Trafikforhold
Afvikling af trafikken, såvel bi-
ler, cykler og gående, er noget
vi løbende følger op på. Kryd-
set ved Munketorvet er igen

blevet reguleret. Krydset er sta-
dig under observation. For selv
om det er blevet bedre, er det
stadig ikke optimalt. Lokalve-
jen ved Lyngbyvej skulle være
færdig. Herefter skulle den
midlertidige opstregning blive
ændret tilbage, således at den
yderste bane ikke kun er en
busbane. Vi arbejder også sta-
dig på at få nedsat hastigheden
på Ellemosevej, eventuelt med
et bump udfor indgangen til
Dyssegårdsparken.

Skulpturudstilling i
Dyssegårdsparken
Skulpturudstillinger i Dysse-
gårdsparken prøver vi nu at
genoplivet. Der er lavet pro-
jektbeskrivelse og Gentofte
Kommune har givet en forelø-
big godkendelse. Selve projek-
tet skal fondsfinansieres.

Det bliver en eksperimente-
rende udstilling, hvor 6 kunst-
nere får et beløb til at lave en
skulptur.

I forbindelse med udstillin-
gen vil der blive fremvisninger
på stedet med deltagelse af
kunstnerne og foredrag på bib-
lioteket.

Udstillingen er planlagt til
perioden medio august til me-
dio oktober 2017.

Egne arrangementer
Også i 2016 arrangerede vi
Sankt Hans Aften i Dyssegård-
sparken sammen med spejderne
og biblioteket. Det blev en våd
omgang. Vi fik dog borgmeste-
rens tale, men straks efter be-
gyndte folk at gå hjem. Bålet
måtte tændes ½ time før plan-
lagt. Så nu har vi masser af sol
til gode til arrangementet i
2017.

Vort populære bankospil blev
også afholdt med deltagelse af
ca. 75 medlemmer.

Afslutning
Sluttelig har jeg kun at sige tak
for godt samarbejde i bestyrel-
sen. Der skal også lyde en stor
tak dels til vore annoncører i
bladet og dels til de mange
sponsorer af præmier til vort år-
lige bankospil, som er med til,
at vi kan afvikle vore arrange-
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menter på det høje niveau, vi
gør.

I den efterfølgende debat var
der kun ganske få indlæg.

Der var stor tilfredshed fra
dem der havde fået fjernvarme.
Men den reetablering der efter-
følgende er sket på vejende er
ikke tilfredsstillende. Hvorfor
er vejene ikke sat ordentligt i
stand når arbejdet er færdig-
gjort?

Formanden havde ikke et
klart svar, men vil gå videre til
kommunen og vende tilbage.

Den store omlægning af Gen-
tofte Rende giver anledning til
bekymringer, specielt med sam-
ling af gående og cyklende på
stier ved siden af hinanden.
Mange cyklister kører meget
hurtigt og stierne er ikke særlig
brede. Kunne man forstille sig,
at der laves en høj kant mellem
gangsti og cykelsti. Formanden
lovede at tage forslaget med til
projektet.

Nogle havde oplevet rotter
både omkring ejendommen,
men også inde i ejendommen.
Ser man en rotte bør man
strakt ringe til kommunen. At
vi har rotter nede i kloarkerne
ved vi alle, men de skulle gerne

blive dernede. Vi må også se i
øjnene, at kloarkerne er gamle,
og kan have visse defekter. Det
giver rotterne mulighed for, at
komme ud og specielt i disse ti-
der med de store gravearbejder.

Alle skal være opmærksomme
herpå og når de forskellige ar-
bejder bliver afsluttet, er man
meget opmærksomme på, at
der ikke åbnes op for rotterne.
Men her i byggeperioden må vi
alle være opmærksomme og
straks underrette kommunen,
hvis vi ser en rotte.

Regnskab for 2016
Foreningens økonomiansvarlige
Morten Dam Christen var for-
hindret i at deltage i mødet. I
hans fravær blev regnskabet
fremlagt af formanden.

Kontingentindtægten var
steget, idet den tidligere kon-
tingentforhøjelse nu er slået
igennem. Herudover var der
en diverse indtægt, som er en
fordelingen af Fællesrådets for-
mue.

Dyssegaardsnyt er stadig vor
største udgift. Det er nok også
vor væsentligste kontakt til alle
vore medlemmer, så slippe bla-
det kan vi ikke. På sigt kunne

der komme et nummer mindre
og så i stedet begynde at bruge
e-mail.

Regnskabet slutter med et
overskud på kr. 21.334. Der er
således plads til, at nye aktivite-
ter kan sættes i gang.

Foreningen har nu en egenka-
pital på kr. 80.222.

Hele regnskabet kan ses ude
på hjemmesiden “dysegaards-
nyt.dk”.

Kontingentet for 2018 blev
fastsat uændret til kr. 130,-

Valgene
Efter tur afgik Mogens Laur-
sen, Morten Dam Christensen
og Erik Stephansen. Herudover
ønskede Anette Schumacher at
udtræde. Bortset fra Annette
Schumacher blev alle kandida-
ter genvalgt.

Bestyrelsen består herefter af:
Georg Sandersen, Mogens
Laursen, Morten Dam Chri-
stensen, Jonas Bülow Sander-
sen, Mette Koch Jensen, Lene
Schak, Erik Stephansen og Ka-
ren Thobo.

Også foreningens revisor Jør-
gen Løkke blev genvalgt og
som suppleant blev Sven
Ljungberg valgt.

Indkomne forslag
Der var ikke modtaget nogen
forslag.

Under eventuelt havde Mo-
gens Laursen et indlæg om na-
bohjælp. Vi oplever mange
ubudne gæster og folk med
ikke reelle hensigter. Vi må og
skal hjælpe hinanden, og hvor-
dan gør vi det?

Efter mødet har bestyrelsen
konstitueret sig med Georg
Sandersen som formand, Mo-
gens Laursen som næstfor-
mand, Morten Dam Christen-
sen som økonomiansvarlig og
Jonas Bülow Sandersen som
web-master.
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I forlængelse af oplæg omkring indbrudssikring i privat hjem på
Dyssegaards Grundejerforenings generalforsamling

Hvad kan vi gøre for at forebygge indbrud?
Et overblik
Sommeren står for døren…
Det gør tyven måske også!

Vi kan gøre meget selv
Vi kan beskytte vores bolig. Vi
kan forstærker hjemmets døre,
vinduer, låse, mure, så de bed-
re kan modstå indbrudsforsøg.
Det hedder skalsikring.

Vi kan gøre det svært for ty-
ven. Når vi beskytter boligen,
gør vi også arbejdet sværere for
tyven. Lås redskaber inde og
sikre frit udsyn til boligen så
tyven ikke kan skjule sig,

Vi kan snyde tyven. Ved
hjælp af enkle tricks som at
lade radioen og lys være tændt,
sørge for lidt legetøj eller va-
sketøj udenfor.

Vi kan gøre mere med
naboen
Vi kan indgå i systematisk na-
bohjælp. Nabohjælp kan anta-
ge mange former. Systematisk
nabohjælp er, når en række
husstande, en vej eller et kvar-
ter aktivt holder øje med hin-

andens boliger og rapporterer
mistænkelige aktiviteter. Syste-
matisk nabohjælp kan starte
på borgernes eget initiativ og
ved individuel eller fælles til-
melding til nabohjælp.dk.

Vi kan hjælpe naboen med
“at være hjemme”. Nabohjælp
indebærer, at vi sørger for at
skabe “liv” omkring boligen
for hinanden, når vi er væk.
Det kan vi gøre ved at tømme
postkassen, fylde skraldespan-
den, stille vores bil/cykel foran
huset, rydde sne, osv.

Vi kan involvere lokalmiljø-
et. Nærmiljøet kan spille en
central rolle i at forebygge ind-
brud. Der kan dannes lokale
netværk til, at holde øje med
området i det daglige.

Vi kan tænke i
nationale løsninger
Vi kan stille krav om ind-
brudssikring. Vi kan opnå en
højere grad af indbrudssikring
af nye boliger ved at indføre
det som et lovkrav.

Vi kan få advarsler om lokale
indbrud. Hvis vi kan blive ad-
varet, når der sker mange ind-
brud lokalt, kan vi blive moti-
verede til at sætte systematisk
ind med forebyggende tiltag.

Vi kan undergrave
tyvens forretning
Vi kan afskære tyvens afsæt-
ningsmuligheder. Der er flere
metoder til at sikre, at vi und-
går at aftage varer, der stam-
mer fra indbrud. Vi kan
blandt andet insistere på at
bruge mobile/elektroniske be-
talingsløsninger eller NemId,
når vi køber brugt, vi kan kræ-
ve bevis for ejerskab, og vi kan
blive bedre til at mærke vores
værdifulde ejendele.

Udpluk af TrygFonden og
Det Kriminalpræventive råds
bog om: “Hvad virker. Viden
om indbrud og indbrudsforebyg-
gelse i private hjem i Dan-
mark.”

Lyngby Hovedgade 47

Tlf. +45 45 88 36 00 • Fax +45 45 88 32 25

E-mail advokat@ .dk • www.alsbaek.dk

• 2800 Kgs. Lyngby

alsbaek

Møderet for Højesteret
Mediator

Gentofteafdeling

Tlf. 39 65 17 20
39 65 60 18

Fax 39 65 16 59

Vangede Bygade 39, 2820 Gentofte

Tlf.

Holteafdeling
Øverødvej
Tlf. 45 42 05 30

39 65 60 18
Fax 45 42 08 91

7, 2840 Holte

Tlf.

Carit Etlar

Dyssegård Grundejerfor-
ening var den 9. maj ind-
budt til indvielsen af en ud-
stilling på Gentofte Hoved-
bibliotek, “At leve for at
skrive” om Carit Etlar. Ca-
rit Etlar var forfatter, nok
mest kendt for “Gøngehøv-
dingen” og “Dronningens
Vagtmester”. Udstillingen
er en plancheudstilling, der
fortæller om Carit Etlars liv
og gerninger, 1816 -1900.
Han boede på Vældegårds-
vej i Gentofte 1893-1900.

Efterfølgende var der
kransenedlæggelse ved bu-
sten af Carit Etlar på Væl-
degårdsvej ved foden af
Brødrehøj, hvor forfatteren
er begravet, og faneindviel-
se (fane til Carit Etlar sel-
skabet). Hjemmeværnets
Musikkorps gav koncert, og
der var fællessang og taler,
bl.a. af borgmester Hans
Toft.

Støt vore annoncører
– de støtter os!
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Gentofte Rende
Omlægningen af Gentofte
Rende er nu en realitet. Pro-
jektet har været i udbud og ar-
bejdet forventes at starte op i
efter året 2017. Der kommer
et større borgermøde medio
juni om konsekvenserne, som
omlægningen indebærer.

Arbejderne er blevet udskudt
af flere grunde. Dels har der
været problemer med jernba-
nen, blandt andet fordi jern-
banedriften skal indstilles i 6-8
dage. Endvidere har der været
problemer med broerne over
Gentofte Rende. Disse var i en
værre forfatning end forventet,
hvorfor omkostningerne her
blive større en budgetteret.
Alle disse problemer er der nu
taget højde for.

I al væsentlighed bliver det
oprindelige projekt gennem-
ført med enkelte ændringer til
forhold til enkelte grundejere.
Dette er dog mest henne om-
kring Snerlevej, hvor højdefor-
skellen mellem renden og
grundene er forholdsvis stor.

Projektet skulle forhindre
skader i forbindelse med det,
vi kalder en “10 års hændelse”.
Regnmængder under sådanne
hændelser skulle kunne op-
samles i renden og derved

undgås oversvømmelser i ha-
ver og/eller kældre.

Projektet indebærer, at der
laves en pendlersti på den ene
side, som normalt vil være fri
for vand, og en natursti på den
anden side, som i perioder
godt kan stå under vand. Om-
rådet omkring Thulevej bliver
det lidt specielt, idet der her er
både en naturgasledning og en
bassinledning til opsamling af
vand

Udover gravearbejdet vil der
komme andre større anlægsar-
bejder. Flere broer over Gen-
tofte Rende skal enten renove-
res eller udskiftes. Vi ved, at
der er problemer med broen
ved Ellegårdsvej og broen ved
Dyssegårdsvej.

Disse store anlægsarbejder vi
kræve en større byggeplads.
Denne vil blive etableret ved
/på Ellemosevej henne ved
Teglværksbakken, hvor Ren-
den krydser Ellemosevej. Som
følge heraf vil Ellemosevej i en
længere periode været spærret
for gennemkørsel.

Når arbejderne er gennem-
ført skulle området gerne blive
etableret som en grønt områ-
det, hvor vi brugere kan bruge
det på mange måder. Der vil

stadig være bænke, men belys-
ningen bliver alene på pend-
lersiden. På pendlesiden vil
der være en “dobbeltrettet cy-
kelsti” samt en gangsti. På den
måde søges der, at der tages
hensyn til alle.

Det er oppe i tiden, at bom-
me fjernes. I stedet laves der
“rumleriller” ved udkørsel og
krydsning af trafikkede veje.
Der etableres broer, som vi har
i dag, udfor de veje, som har
adgang ned til Renden.

Det virker som om meget er
tænkt igennem. Skulle der alli-
gevel være gode idéer til den
endelige udformning vil der
endnu være mulighed form at
få dem med. Arbejderne er
endnu ikke startet op.

En bekymring kunne være,
at cykelsti og gangsti ligger på
samme side. Bliver stierne bre-
de nok? Kan de hurtigt køren-
de cyklister komme frem i det
ønskede tempo, eller vil de
bruge gangstien?

Ved at fjerne bommene ved
de trafikerede veje bliver det
let at krydse i høj fart, hvilket
kan give farlige situationer.

Disse bekymringer vil blive
fremlagt med mulighed for en
fornyet overvejelse.

Når først arbejder er påbe-
gyndt og kontrakter er indgået
bliver det svært at ændre på
det.

/GS

Tage Jensen
Tlf. 39 69 33 00 • Fax 39 69 49 00
Søborg Hovedgade 5 • 2870 Dyssegård

Salg af villaer, rækkehuse og grunde
Benyt den lokale fagmand

Fjernvarmen sat
på pause
Alle var glade da fjernvarmen kom til vort område. Den første
del, nemlig området mellem Søborg Hovedgade og Jernbanen er
i fuld gang med udlægningen. Nogle steder er man færdig og
alle øvrige kommer på her i løbet af 2017 eller allersenest primo
2018.

Herefter skulle arbejderne forsætte på den anden side af jern-
banen. Denne del er imidlertid opstart på en ny fase, hvilket in-
debærer, at der søges om tilladelse hos energistyrelsen.

Ændringer i samfundet, blandt andet den aktuelle pris på gas,
gør at der p.t. ikke gives nye tilladelser. Dette indebærer at ud-
lægningen af fjernvarme midlertidigt bliver sat på pause.

Alle er dog af den opfattelse, at fjernvarmen kommer med en
vis forsinkelse. Vi i Grundejerforeningen følger udviklingen me-
get nøje for om muligt at fremskynde det videre arbejde.

/GS
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Dyssegårds Grundejerforening
v/Mogens Laursen
Mindevej 20
2870 Dyssegård

Næste udgave af Dyssegaards Nyt
Planlægges udsendt medimo oktober 2017
Deadline 1. september 2017

Kalenderen
30.05.2017 Bestyrelsesmøde
xx.06.2017 Informationsmøde om Gentofte Rende
23.06.2017 Sankt Hans aften i Dyssegårdsparken

Start kl. 18. Se omtale i bladet i maj
xx.08.2017 Bestyrelsesmøde
xx.09.2017 Dialogmøde med Park og Vej
08.11.2017 Bankospil
xx.01.2018 Bestyrelsesmøde
xx.03.2018 Bestyrelsesmøde
11.04.2018 Generalforsamling

Læs alt om grundejerforeningen på vor hjemmeside:

dyssegaardsnyt.dk

Bestyrelsen
Formand Georg Sandersen

Søgårdsvej 18 C, 2820 Gentofte
Mobil 60 16 59 33
E-mail: georg@famsandersen.dk

Næstformand Mogens Laursen
Mindevej 20, 2870 Dyssegaard
Tlf. 25 85 19 46
E-mail: mogensl@gmail.com

Økonomiansvarlig Morten Dam Christensen
Sønderengen 93B, 2870 Dyssegård
Tlf. 99 55 42 66
E-mail: Morch@dongenergy.dk

Webmaster Jonas Bülow Sandersen
Brønlunds Alle 39, 2900 Hellerup
Tlf. 26 85 35 15
E-mail: jonasbs@jonasbs.dk

Øvrige Mette Koch Jensen
Ellemosevej 33
2900 Hellerup
Tlf. 39 67 08 28 / mobil 40 61 64 66
E-mail: Metteogcai@gmail.com

Lene Schak
Ellemosevej 88, 2900 Hellerup
Tlf. 20 51 07 11
E-mail: schak@youmail.dk

Erik Stephansen
Mindevej 3, 2870 Dyssegård
Tlf. 53 56 47 66
E-mail: Erikstephansen@hotmail.com

Karen Thobo
Lyngbyvej 257, 2900 Hellerup
Tlf. 39 68 00 13
E-mail karen.thobo@city.dk

Alle former for traditionelt
malerarbejde udføres

60 67 67 67
Martin Dalby Frederiksen

Malermester

Dalby Malerservice
Ellemosevej 46 - 2900 Hellerup
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