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Så var der BANKO
Traditionen tro blev der spillet
BANKO i november måned.
Nogle bestyrelsesmedlemmer
havde været på charmeoffensiv
rundt om hos de lokale hand-
lende. Og endnu engang kun-
ne der inviteres til det store
bankospil med masser af store
og fine gevinster.

Alle de ca. 75 fremmødte
medlemmer kunne nu hygge
sig med bankospillet og ind i
mellem med stor spænding
prøve at få del i de mange flot-
te præmier. Mange fik gevin-
ster med hjem og de andre hå-
ber vi havde en god og fornø-
jelig aften.

Selv om der blev spillet, blev
der også tid til en del uformel
snak om, hvordan det ser i
vort område. Er der ting, som
generer eller hvor vi på anden
måde kunne tænke os det an-
derledes, var her mulighed for
at tale med andre om det og
tale om, hvad vi kan gøre ved
det.

Bestyrelsen har for tiden en
god og hyppig dialog såvel
med det politiske system som
forvaltningen. Dette giver mu-
lighed for at blive hørt. Om
det så hjælper og giver resulta-
ter er en anden sag, men det
skal prøves.

Tak for en dejlig aften og
endnu engang stor tak til de
mange handlende og andre der
støttede os med flotte og fine
præmier.

1943 – 2018
75 års jubilæum

Grundejerforeningen kan den 27. maj 2018 fejre 75 års jubi-
læum.
Sådan en dag er der al mulig grund til at markere med et lille
tilbageblik på foreningens liv og virke.

Grundejerforeningen vil på dagen

Søndag den 27. maj 2918
holde en reception kl. 14-16 i Dyssegårdskirkens store
mødesal.

Denne vil forhåbentlig danne rammen om en hyggelig efter-
middag, hvor vi håber på et stort fremmøde.
Mere information vil følge dels på generalforsamlingen og
dels via hjemmesiden og nyhedsbrev.

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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Dyssegaards Grundejerforening, stiftet 27. maj 1943, afholder

Generalforsamling
Onsdag den 11. april 2018 kl. 19.00
Dyssegårdskirkens mødesal

Dagsorden i henhold til lovene

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse, herunder fastsættelse
af kontingent for 2018.
Bestyrelsen forslår uændret kontingent kr. 130,00 pr. husstand.

4. Valg i henhold til lovenes §9:
Georg Sandersen (ikke villig til genvalg)
Mogens Laursen (ikke på valg)
Morten Dam Christensen
Jonas Bülow Sandersen (ikke villig til genvalg)
Mette Koch Jensen (villig til genvalg)
Lene Schack (ikke villig til genvalg)
Erik Stephansen (ikke på valg)
Karen Thobo (villig til genvalg)

5. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Jørgen Løkke (villig til genvalg)
Sven Ljungberg (suppleant (villig til genvalg))

6. Behandling af indkomne forslag.
Forslag skal ifølge lovene være indgivet skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

7. Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Georg Sandersen
Formand

Sædvanen tro vil vi starte mødet med servering af lidt ost og rødvin.

Efter selve generalforsamlingen vil der være indlæg af medlem af kommunalbestyrelsen og formand for Bygnings- og Arkitektud-
valget, Marianne Zangenberg, om regler for nybygninger og om/tilbygninger. Herunder vil vi også komme ind på formålet med
kommuneplanen og de mange lokalplaner.

Generalforsamlingen er kun for medlemmer.

Er du ikke medlem af foreningen kan du
nemt blive det.

Det nemmeste er at overføre årskontingentet
kr. 130,00 til foreningens bankkonto:
reg. Nr. 1551 konto 0008061440 og i

meddelelse anføre nyt medlem.

Du kan selvfølge også rette henvendelse til
en fra bestyrelsen.Støt vore annoncører – de støtter os!
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Parkering i Gentofte Kommune
Stigningen i antallet af borgere og biler
hjemmehørende i Gentofte Kommune stiller nye
krav til en politik på parkeringsområdet, som
anviser løsninger på de stigende behov
Befolkningstallet i Gentofte
Kommune stiger. Den
1-1-2007 havde kommunen
68.672 borgere. Den 1-1-2017
var tallet steget til 75.805.

Udviklingen i befolknings-
tallet har mange afledte konse-
kvenser. En konsekvens som er
tæt knyttet til denne udvikling
er, at antallet af biler hjemme-
hørende i kommunen stiger
næsten tilsvarende. Antallet af
biler steg fra 25.420 i 2007 til
27.232 i 2017. Se grafen ”Per-
sonbiler i Gentofte Kommune
pr 1-1 i perioden 2007 til
2017”.

I dagligdagen mærker vi stig-
ningen i praksis. Flere biler
kræver plads. Der er flere biler
parkeret i boligområderne.
Hertil kommer de kendte pro-
blemstillinger vedrørende par-
kering i vore handelsstrøg,
hvor parkeringspladskapacite-
ten ofte er under pres.

En ny udvikling er, at der
ikke er tilstrækkelig parke-
ringskapacitet ved større ar-
bejdspladser i kommunen (fx
Gentofte Hospital og butik-
kerne ved Nybrovej/Ikea
m.fl.). Her medfører udviklin-
gen, at de nærliggende villave-

je i stigende grad kommer til
at fungere som p-pladser for
de ansatte.

Disse forhold gør, at Gentof-
te Kommunes trafik-politik
med tilhørende afsnit om par-
kering i kommunen trænger
til et eftersyn og en opstram-
ning, som tager hensyn til ud-
viklingstendenserne i befolk-
ningstal/antal biler hjemme-
hørende i kommunen.

Det er nødvendigt at der
formuleres og udmøntes kon-
krete politikker, der i praksis
sikrer, at der er plads til det
stigende antal biler både i be-
boelsesområder, handelsstrøg
og i forbindelse med større ar-
bejdspladser, hvor der skal
være plads til de ansattes biler.

Udviklingen i Københavns -
og Frederiksberg kommuner
viser med al ønskelig tydelig-
hed, hvor vigtigt, det er at
kommunen får formuleret
konkrete politikker, som kan
sikre, at vi undgår det kaos,
som er under udvikling i na-
bokommunerne.

Til orientering kan det oply-
ses, at Gentofte Kommunes
trafik-politik har følgende
overskrift:

Øget sikkerhed og
sikring af
fremkommelighed
Politikken indeholder visioner,
målsætninger og løsningsfor-
slag inden for fire fokusområ-
der, som Kommunalbestyrel-
sen har valgt at prioritere:

• hastighed, • parkering, •
bløde trafikanter og • et bredt
samarbejde med andre om at
sikre en god trafikadfærd.

Om parkering hedder det:

2. Parkering
2.1 Vision og målsætninger
for parkering i kommunen

Kommunalbestyrelsen øn-
sker at forbedre parkeringsfor-
holdene i kommunen, og be-
skriver nedenfor løsninger,
som kan gennemføres enten
alene eller i kombination med
andre forslag.
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2.2 Parkeringszoner og kom-
munalt parkeringskorps

Kommunalbestyrelsen ønsker
at oprette parkeringszoner med
tidsbegrænset parkering, der
hvor parkeringsproblemerne er
størst, bl.a. ved stationerne, i
området omkring Dyrehavsbak-
ken, ved skoler, institutioner og
i visse dele af bydelscentrene.

For at den tidsbegrænsede
parkering ikke bliver til gene
for beboere, der bor i p-zone-
området, ønsker Kommunal-
bestyrelsen at ordningen skal
suppleres med beboerlicenser

På den baggrund vil Kom-
munalbestyrelsen etablere et
kommunalt parkeringskorps
således, at der kan ske en øget
og målrettet kontrol af parke-
ringsrestriktionerne. Det vil
give kommunen mulighed for
selv at fastsætte niveauet for
kontrol af ulovlig parkering.
Med et kommunalt parke-
ringskorps kan kommunen
desuden prioritere og sætte
ind, hvor erfaringen viser, at
der er et særligt behov.

Med et kommunalt parke-
ringskorps ønsker Kommunal-
bestyrelsen også at reducere de
ulovlige og uhensigtsmæssige
parkeringer således, at der op-
nås bedre oversigtsforhold, og
trafikken såvel på cykel som i
bil herefter kan afvikles på en
mere tryg og sikker måde.

2.3 Parkering i resten af
kommunen

Kommunalbestyrelsen øn-
sker at opretholde muligheden
for at parkere med det ene
hjulsæt på fortovet, idet et for-
bud vil betyde utilstrækkelig
parkeringskapacitet For at
imødegå at fodgængeres passa-
ge på fortovet besværliggøres,
vil Kommunalbestyrelsen fast-
lægge krav til fribredde på for-
tovene i en kommunal parke-
ringsbekendtgørelse.

I de fleste villaområdet, har
Kommunalbestyrelsen ved lo-
kalplanbestemmelser fastlagt,
at der ved opførsel af enfami-
liehuse, tofamiliehuse og dob-
belthuse skal udlægges areal til
mindst 2 parkeringspladser pr.
bolig. Dette krav har dog kun
virkning i forhold til nye tilla-
delser. Kommunalbestyrelsen
vil henstille til, at grundejere i
villaområderne etablerer
mindst 1 p-plads pr. bolig på
egen grund for at afhjælpe
problemer i forbindelse med
parkering på villavejene.

Orientering om
Trafiksikkerhedsplanen
I kommunens Trafiksikker-
hedsplan for perioden 2017 til
2020 findes følgende omtale
af parkeringsforhold:

I Gentofte Kommune er der
et højt antal bilejere. Borgere

føler sig generet af ulovlige og
hensynsløse parkeringer. Det
kan gøre borgerne utrygge, når
de skal færdes i trafikken, og
det kan skabe bekymring for,
om redningskøretøjer kan
komme frem. For nogen bety-
der det, at de ikke kan køre til
og fra deres ejendom. Samti-
dig giver borgere udtryk for
utilfredshed med, at der er for
få parkeringsmuligheder ved
knudepunkter som eksempel-
vis ved butikker og skoler.

Gentofte Kommune oplever
desuden en stigende interesse
for at få etableret handicappar-
keringspladser netop der, hvor
der i forvejen er pres på parke-
ringen.

Parkeringskontrollen i kom-
munen er prioriteret i forhold
til de steder, hvor der er de
største parkeringsproblemer,
nemlig i parkeringszonerne
(Hellerup Station, Bellevue
Strandpark og Dyrehavsbak-
ken), ved skolerne og på cykel-
stier. Parkeringskontrollen er
endvidere intensiveret om-
kring særlige områder som
f.eks. handicapparkering og
busholdepladser.

For at tilgodese de handlen-
de er der i bydelscentre etable-
ret tidsbegrænset parkering
med henblik på at opnå hyp-
pig udskiftning i parkeringen.
Imidlertid er det stadig ople-

velsen, at behovet for parke-
ring er større end parkerings-
kapaciteten kan honorere.
Derfor sker det ofte, at der
parkeres uhensigtsmæssigt og
ulovligt – eksempelvis helt
oppe på fortovet, på spærrefla-
der, ved parkeringsforbuds-
skiltning, på overkørsler mv.

Trafiksikkerhedsplanen har i
indsatsområde 8 om parke-
ring på veje følgende mål for
indsatsen:

Effektmål:
Øget opmærksomhed og for-
ståelse hos bilister i forhold til
hensigtsmæssig parkering målt
ved tilfredshedsundersøgelser i
udvalgte områder.

Dagens situation:
Borgere oplever at blive gene-
ret af ulovlige og hensynsløse
parkeringer. Det kan gøre bor-
gerne utrygge, når de skal fær-
des i trafikken. Det kan også
skabe bekymring for, at red-
ningskøretøjer ikke kan kom-
me frem, og for nogen betyder
det, at de ikke kan køre til og
fra deres ejendom. Nogle bor-
gere mener ikke, at der er til-
strækkelig parkeringskapacitet
ved knudepunkter, eksempel-
vis ved butikker og skoler.
Gentofte Kommune oplever
desuden en stigende interesse
for at få etableret handicap- og
ældrevenlige parkeringspladser
netop der, hvor der i forvejen
er pres på parkeringen.

Proces og plan:
• Udvikling af adfærdsdesign,

der kan reducere bilistens
tilsidesættelse af parkerings-
forbud og parkeringsrestrik-
tioner.

• Afdækning af mulighed for
mod egenbetaling at få etab-
leret opmalede parkerings-
pladser for at fremme
hensigtsmæssig parkering.

• Etablering af smart by-løs-
ninger, der kan anvise bili-
sten en både lovlig og
hensigtsmæssig parkering.

Jens Tarp

Kilde: Opslag hos Danmarks Statistiks Statistikbank
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Glaserede tegltag
Overvejer du at skifte taget på
dit hus ud til glaserede tegl-
sten, skal du tænke dig godt
om, inden du vælger, hvilke
glaserede teglsten, det skal
være. Glaseret tegltag giver af
og til anledning til nabostri-
digheder på grund af genskin
fra taget. I nogle tilfælde ender
stridighederne endda i retten.

Retssagen fra
højesteret
I en sag fra Lystrup om gener
fra sortglaserede teglsten gik
sagen helt til Højesteret (Sag
3/2017). Højesteret har den
16. januar 2018 afsagt dom i
en sag om genskinsgener fra et
sortglaseret tegltag. Højesteret
fandt, at en husejer havde pligt
til inden for tre måneder at
fjerne de genskinsgener fra sit
glaserede tegltag, som gik ud
over, hvad naboen måtte tåle.
Det vil i praksis betyde at læg-
ge tagfladen om, da ingen fir-
maer giver garanti for, at ma-
ling vil kunne holde mere end
få år. Naboen havde klaget
over gener både på terrasse og
inde i huset. En syns- og
skønsrapport og alle retsin-
stanser fandt, at klagen var be-
rettiget. Det er første gang
Højesteret har behandlet en
sag om gener fra glaserede
tegltag. Forud var gået et fler-
årigt retsligt forløb gennem de
tre retsinstanser, idet den an-
klagede part ankede til Lands-
retten og til Højesteret, der
begge stadfæstede byrettens
dom.

Uoverensstemmelser og rets-
lige tvister mellem naboer re-
guleres af naboretten. Nabo-
retten er kun i ringe omfang
lovreguleret, men er udviklet
gennem retspraksis. Naboret-
ten beskytter ejere og lejere
mod at blive udsat for væsent-
lige ulemper og gener på deres
ejendom. Derfor er Højeste-
retsdommen meget principiel.

Den anklagede part i den
konkrete sag udskiftede taget i
2005. De næste syv år gik, in-
den naboen i 2012 klagede
over genskinnet fra taget. Na-

boen mente, at genskinnet var
for voldsomt og over den tåle-
grænse, som en nabo skal fin-
de sig i.

Der faldt dom i Byretten 1.
december 2015. Vestre Lands-
ret stadfæstede i oktober 2016
dommen, der efterfølgende
blev anket til Højesteret. Hø-
jesteret stadfæstede ligeledes
dommen, og Højesteret fandt
ikke, at der i sagen var udvist
retsfortabende passivitet, ved
at sagen blev rejst syv år efter,
at tagbelægningen var blevet
udført. Det betyder, at sagen
ikke var forældet, fordi klagen
først blev fremført syv år efter,
at taget var blevet lagt om.

Blanke tagflader
Både ved nybyggeri og i for-

bindelse med udskiftning af
tagbeklædning skal ejeren tage
stilling til tagmateriale, krav
om yderligere isolering af ta-
get, opsætning af tagvinduer,
solfangere eller solceller mv.

Der findes 3 typer teglsten
med overfladebehandling: gla-
serede, engoberede og ædelen-
goberede.

Overfladebehandlingen på
de 3 typer har forskellig tyk-
kelse, ligesom de 3 typer har
forskelligt glanstal, der er ud-
tryk for mathed/blankhed.
Ved glans forstås en overflades
tilbagekastning af lys.

Standard for glanstal har føl-
gende betegnelser:

Helmat:glanstal 00-10Mat:
10-20Halvmat (silkemat):
glanstal 20-40Halvblank:
glanstal 40-60Blank: 60-
80Helblank (Højglans): glan-
stal 80-100

Glanstallet for uglaserede
røde tegl er 2-5, mens glan-
stallet for sorte blanke teglsten
er 70-80. Bemærk også, at sol-
cellepaneler ofte har et glanstal
på 75. Hvis du overvejer nyt
tag eller solcellepaneler, er det
derfor vigtigt at vurdere, om
refleksioner fra tagfladen vil
kunne give gener hos din
nabo.

Flere kommuner har sat en
øvre grænse for det glanstrin,

et tag må have, ofte er det
mindre end 30. I Gentofte er
der ikke faste bestemmelser.
Gentofte Kommune har haft
emnet på dagsordenen. Ved
den seneste revision i 2017 af
Kommuneplanen blev der til-
føjet en bestemmelse for villa-
områder om, at tagbeklædning
og andre bygningsdele som
tagvinduer, kviste, solfange-
re/solpaneler og overdæknin-
ger m.m. ikke ved refleksion
må være til gene for naboerne.

Byplanudvalget i Gentofte
har anmodet forvaltningen om
at tilrettelægge en proces med
inddragelse af grundejerfor-
eningerne, og dette er sket.

Drøftelser har vist, at der p.t.
overvejende er stemning for
ikke at gennemføre en regule-
ring i lokalplanerne. Meget
kan håndteres gennem oplys-
ning, og derfor denne artikel.

/ETS
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Handlede ejendomme i prioden 1. august 2017 og1. januar 2018
Vort området er stadig meger attraktivt. Ejendomme handles med kort liggetid og til gode priser.
Adresse Postnummer Salgspris Dato Boligtype
Birkehøj 20 2900 4.925.000 20-10-2017 Villa
Dyssegårdsvej 54 2870 *2.700.000 09-11-2017 Villa
Dyssegårdsvej 81 2870 4.450.000 31-08-2017 Villa
Ellemosevej 115 2900 4.400.000 01-11-2017 Villa
Fruevej 1 2870 4.400.000 03-10-2017 Villa
Fruevej 21 2870 3.250.000 05-12-2017 Villa
Fruevej 7 2870 5.000.000 04-10-2017 Villa
Hjemmevej 14 2870 5.200.000 20-09-2017 Villa
Hulkærvej 27 2870 5.000.000 13-11-2017 Villa
Hulkærvej 29 2870 3.650.000 23-10-2017 Villa
Hulkærvej 33 2870 7.755.000 29-11-2017 Villa
Højsgårds Allé 13 2900 4.436.000 21-11-2017 Villa
Højsgårds Allé 45 2900 7.650.000 06-11-2017 Villa
Kildebakkegård Alle 6 2870 3.920.000 20-10-2017 Villa
Lyngbyvej 263B 2900 3.425.000 09-11-2017 Villa
Munkegårdvej 4 2870 5.525.000 10-10-2017 Villa
Rødstensvej 11 2900 5.100.000 10-08-2017 Villa
Røntoftevej 43 2870 5.495.000 29-08-2017 Villa
Stenagervej 6 2900 6.250.000 03-11-2017 Villa
Sønderdalen 13 2870 5.600.000 10-10-2017 Villa
Sønderengen 45A 2870 *2.387.500 28-09-2017 Villa
Sønderengen 75 2870 5.300.000 24-09-2017 Villa
Sønderengen 95B 2870 3.925.000 13-11-2017 Villa
Dyssegårdsvej 53A 2870 5.450.000 09-08-2018 Rækkehus
Dyssegårdsvej 61B 2870 3.800.000 24-08-2017 Rækkehus
Kanalbuen 28 2870 6.185.000 08-10-2017 Rækkehus
Almindingen 29 st. 2870 4.860.000 19-12-2017 Lejlighed
Dalstrøget 101, 2. mf 2870 900.000 13-08-2017 Lejlighed
Dalstrøget 103, 3. mf 2870 1.695.000 08-11-2017 Lejlighed
Dalstrøget 103, st. tv 2870 2.150.000 09-08-2017 Lejlighed
Dalstrøget 106, 1. 2870 2.445.000 27-10-2017 Lejlighed
Dalstrøget 110, st. tv 2870 2.600.000 19-11-2017 Lejlighed
Dalstrøget 125, 2. mf 2870 575.000 06-11-2017 Lejlighed
Dalstrøget 127, 3. tv 2870 2.250.000 29-10-2017 Lejlighed
Dalstrøget 129, 2. mf 2870 1.310.000 03-10-2017 Lejlighed
Dalstrøget 129, 3. th 2870 2.400.000 21-09-2017 Lejlighed
Dalstrøget 63, 2. mf 2870 1.175.000 01-10-2017 Lejlighed
Dalstrøget 65, 1. mf 2870 1.550.000 13-12-2017 Lejlighed
Dalstrøget 66, 2. th 2870 3.200.000 18-10-2017 Lejlighed
Dalstrøget 67, 3. tv 2870 1.795.000 16-08-2017 Lejlighed
Dalstrøget 69, 1. mf 2870 1.450.000 04-09-2017 Lejlighed
Dalstrøget 71, 1. th 2870 1.725.000 25-08-2017 Lejlighed
Dalstrøget 86, 6. 2870 2.995.000 12-09-2017 Lejlighed
Ellebakken 17, 1. 2900 5.145.000 22-08-2017 Lejlighed
Eskeager1, 2. tv 2870 2.525.000 27-09-2017 Lejlighed
Grøntoften 5, 1. th 2870 1.498.000 12-09-2017 Lejlighed
Plantevej 17, 1. th 2870 1.650.000 03-10-2017 Lejlighed
Plantevej 17, 1. tv 2870 1.570.000 31-08-2017 Lejlighed
Plantevej 27, st. tv 2870 1.600.000 12-11-2017 Lejlighed
Plantevej 3, 3. tv 2870 1.875.000 30-08-2017 Lejlighed
Sønderdalen 6, 2. tv 2870 1.835.000 11-09-2017 Lejlighed
Vangedevej 154A, 1. th 2870 1.740.000 28-08-2017 Lejlighed
Vangedevej 158B, 1. tv 2870 3.000.000 10-09-2017 Lejlighed
Vangedevej 162B, 1. tv 2870 2.600.000 15-08-2017 Lejlighed
Vangedevej 213, st. tv 2870 1.950.000 06-12-2017 Lejlighed
Vangedevej 215, 1. th 2870 2.100.000 03-09-2017 Lejlighed
Vangedevej 215, st. tv 2870 1.535.000 18-10-2017 Lejlighed
Vangedevej 220B, 3. th 2870 1.920.000 03-10-2017 Lejlighed
Vangedevej 222A, 1. tv 2870 1.751.000 13-11-2017 Lejlighed
Vangedevej 224A, 1. th 2870 1.825.000 27-11-2017 Lejlighed
Vangedevej 224A, 4. tv 2870 1.875.000 28-11-2017 Lejlighed
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Dyssegaards Grundejerforening
v/Sandersen
Brønlunds Allé 39
2900 Hellerup

Næste udgave af Dyssegaards Nyt
Planlægges udsendt primo oktober 2018
Deadline 20. august 2018

Kalenderen
07.03.2018 Bestyrelsesmøde

06.03.2018 Borgmestermøde

21.03.2018 Fællesrådet

22.03.2018 Lokalhistorisk netværk
Kl. 16 på Dyssegårds bibliotek om
Kildegårds Plads

11.04.2018 Generalforsamling
Kl. 19 i Dyssegårdskirkens store mødesal

27.05.2018 Jubilæumsreception
Kl. 14 til,16 i Dyssegårdskirkens store mødesal

23.06.2018 Sankt Hans aften med bål i Dyssegårdsparken

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 263A, 2900 Hellerup
Tlf. 39 68 00 13
E-mail karen.thobo@city.dk

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.

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

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


