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Bestyrelsen mener
Den grønne omstilling er mere end 
reduktion af fossile brændstoffer og 
nedbringelse af CO2-udslip.

Det er vist gået op for de fleste, at den 
grønne omstilling er øverst på dagsorde-
nen hos verdens ledere, hos lokale politi-
kere, erhvervsvirksomheder og hos mange 
andre. Også i Emdrup Grundejerforening 
sætter vi omstillingen meget højt.

Vi er så heldige at bo i et åndehul i stor-
byen, som vi skrev på forsiden af bogen, 
der blev udgivet i forbindelse med for-
eningens 100-års jubilæum i 2001. Det 
skal gerne fortsat være et åndehul, men 
det kræver, at vi passer godt på miljøet. 
Det gælder både luften, støjen og vand-
miljøet. 

En række beboere i hver sin ende af Em-
drup har stiftet foreningerne ’Utterslev 
Moses Venner’ og ’Emdrup Søs Venner’. 
Begge foreninger har som målsætning, at 
medvirke til forbedring af miljøerne i vores 
vandløb fra Utterslev Mose til Emdrup sø  
– og dermed også til søerne i byen. 
Du kan læse mere om foreningerne inde 
i bladet. 

Der var ekstra fokus på den grønne omstil-
ling under kommunevalget. Alle politikere 
ville gerne profilere sig på det emne, og 
det er naturligvis rigtig fint. Men et er ord, 
et andet er handling. Valget resulterede 
i en ny borgmester for Teknik- og Miljø i 
Københavns Kommune. Line Barfoed pro-
filerede sig i lokalpressen for en meget 
hurtigere grøn omstilling, og hun talte for 
etablering af et borgerpanel, der kunne 
være frontløbere i omstillingen. Det var 
ordene – Line Barfoed, nu venter vi på 
handling. 

Emdrup Grundejerforening har arbejdet 
med emnet gennem mange år. Lige fra 
det tidspunkt hvor Utterslev Mose reelt 
blev erklæret død til i dag, hvor miljøet 
heldigvis er blevet væsentligt forbedret. 
Men der er lang vej at gå endnu. Vi må 
have standset kloakoverløbene fra Glad-
saxe, Gentofte og Københavns kommu-
ner, så mængden af næringsstoffer i vores 
vandmiljø bliver nedbragt. De senere år 
er mængden af alger i vandoverfladerne 
vokset betydeligt, hvilket skræmmer fug-
le, dyr og mennesker bort. Når algerne 
dør og synker til bunds, forsvinder fiskene 
også. Da vandet i alle vandløb i vores om-
råde i sidste ende havner i søerne midt 
inde byen, vil en indsats i Utterslev Mose 

og Emdrup Sø gavne hele København. 
Kommunerne i og omkring København 
arbejder sammen om etablering af sky-
brudsbassiner, dobbeltkloakering etc., 
som alt sammen skal hjælpe på uønsket 
udledning af næringsstoffer i vandet. 
Problemet er her, at man arbejder med 
et langsigtet projekt, der først er færdigt 
om 10 – 15 år. Det kan vi ikke vente på. En 
ekstra indsats må gøres for mennesker, 
fugle, dyr og miljøet. 
Line Barfoed, vi er klar til at møde din op-
fordring. 
                                                          Bestyrelsen

Ændring i bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsesmedlem Palle Rasmussen er 
desværre blevet ramt af sygdom. 
Det betyder, at han ikke ser sig i stand til 
at fortsætte sit arbejde i bestyrelsen for 
Emdrup Grundejerforening. 
Palle har derfor ønsket at trække sig med 
det samme, og det vil sige uden at afvente 
generalforsamlingen den 22. marts 2022.
Det har vi naturligvis fuld forståelse for i 
bestyrelsen, og vi takker Palle for det store 
arbejde, som han har udført for forenin-
gen i en del år. 
Vi ønsker for Palle, at han kommer godt 
igennem sin sygdom.
Ind i bestyrelsen er trådt 1. suppleant 
Jørgen Klejnstrup, Lundehusvej 6 B, 2100 
København Ø.
Jørgen har allerede markeret sig ved del-
tagelse i bestyrelsesmøder og ved at have 
skrevet en artikel i dette blad. 
Vi ser meget frem til et godt samarbejde i 
bestyrelsen med Jørgen.

                                                         Bestyrelsen

Bispebjerg Lokalradio

Den eneste radiostation på planeten 
jorden, hvor man jævnligt kan høre 
indslag om Bispebjerg, Emdrup, Lun-
dehus, Utterslev og Nordvestkvarte-
ret.
Radioen kan høres over hele Køben-
havn på enten 90.4 FM eller 89.6 FM. 
Bispebjerg Lokalradio kan også høres 
overalt i bilradio.
På nettet: www.blra.dk

Har du lyst til at lave radio, så send en 
mail til alexheick@dadlnet.dk
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Foreningen Emdrup Søs Venner håber 
på hurtig politisk handling 

Af Jørgen Klejnstrup

Emdrup Sø er en del af et stort vandom-
råde kaldet det ’Blå kredsløb’. 
Kredsløbet omfatter – udover Emdrup 
Sø – også Fæstningskanalen, Utterslev 
Mose, Nordkanalen, Søborghusrenden, 
Lygte Å og Ladegårdsåen. 
I henhold til en basisanalyse er Emdrup 
Sø defineret som en ’type 9 sø’, og derfor 
lig med en ’lavvandet, neutral, klar, fersk 
sø’. 
Problemet er, at søen i dag ikke opfylder 
disse kriterier. 
Ved større regnskyl løber kloakkerne i 
Gladsaxe Kommune over, og det forure-
nede vand havner i Utterslev Mose. Der-
fra løber vandet via kanaler til Emdrup 
Sø, og undervejs tilføres der også forure-
net vand fra Gentofte Kommune.  
Fra Emdrup Sø ledes vandet videre til 

Sankt Jørgens Sø, Peblinge Sø og Sorte-
dams Sø. Vandet i søerne har derfor en 
dårlig kvalitet, og det er nødvendigt at 
’høste’ algerne med de syns- og lugtege-
ner, der følger af det. 

Tiltagende algevækst
Algevæksten er tiltaget gennem de se-
nere år, og i sommeren 2021 kunne vi 
konstatere, at en stor del af fuglelivet for-
svandt fra Emdrup Sø, og at stort set hele 
søens overflade var dækket af alger.  En 
række borgere henvendte sig derfor sid-
ste sommer til borgmestrene i Gladsaxe-, 
Gentofte og Københavns kommuner, 
samt til miljøministeren. 
Alle erkender problemet, og mener at 
have en løsning i sigte. Der skal etableres 
dobbelt kloakering, og der skal etableres 
bassiner, som kan opsamle de store regn-
mængder, inden vandet løber ud i vand-
miljøet med forurening til følge. 

Tidligst en løsning om 10-15 år
Problemet skulle være løst om 10 – 15 år! 
Ja, der er ikke tale om en skrivefejl. 
En gang i 2030’erne skulle vi have et godt 
vandmiljø! Det er naturligvis ikke tilfreds-
stillende. 
Derfor blev foreningen Emdrup Søs Ven-
ner stiftet den 3. oktober 2021. Formålet 
er at skabe oplysning om og interesse for 
problemet, og for at presse politikerne 
til at gøre noget ved sagen. Vi har peget 
på en oplagt løsningsmulighed, der dels 
kan etableres på kort tid, dels kan give en 
midlertidig løsning, indtil det store regn-
vandsprojekt er gennemført – og til en 
brøkdel af investeringen.
Under valgkampen i efteråret henvend-

EMDRUP SØS VENNER

te vi os til mange forskellige politikere 
– herunder til samtlige medlemmer af 
Teknik- og Miljøudvalget i Københavns 
Kommune. Vi har fået mange gode ord 
og ønsker med på vejen, men interes-
sen for problemet ser desværre ud til at 
fordufte i takt med, at tiden går. Det vil 
dog ikke afholde os fra at arbejde videre 
med sagen. Vi har bl.a. den 12. december 
henvendt os til den nye Teknik- og Mil-
jøborgmester i Københavns Kommune, 
Line Barfoed, som jo i valgoplægget plæ-
derede for en hurtigere grøn omstilling. 
Vi afventer fortsat svar. 

Samarbejde med Lundehussskolen
Derudover er vi i fuld gang med at etab-
lere et samarbejde med Lundehusskolen, 
som er brugere af Emdrup Sø og Emdrup 
Søpark. Tanken er, at eleverne vil følge 
udviklingen i søen ved bl.a. udtagning 
af vandprøver, optælling af fuglelivet og 
dokumentation af algevæksten. Det vil 
give eleverne en interessant skolegang, 
og vi kan bruge resultatet af elevernes 
indsats i vores arbejde med myndighe-
derne. 
Det er ikke kun er myndighederne, der 
skal bidrage til at løse problemet. Vi bru-
gere af søen og parken skal også stoppe 
med at tilføre næringsstoffer til søen. 
Det sker bl.a. hvis man gøder haverne, 
der grænser op til søen. Det ender i sid-
ste ende i søen. Andre brugere tilfører 
næringsstoffer, når de fodrer fugle med 
brød. Det er dårligt både for vandmiljøet 
og fuglene, og det tiltrækker rotter. 

Der bliver nok at gøre for foreningen, og 
vi stopper først, når vandmiljøet lever op 
til myndighedernes egen målsætning for 
søen: En lavvandet, neutral, klar, fersk sø.    



rolige og æstetiske lokale rammer, som vi 
naturligt kan udfolde os på.   
IMBRIS er en beskeden erkendtlighed om, 
at vi sætter pris på initiativer, der forskøn-
ner lokalområdet. 

Fornyelse af et ældre hus
Det er skønt, når ældre huse formår at 
forny sig selv, og Horserødvej 14 er dristigt 
renoveret. Det er en attraktiv fornyelse 
af et hus fra 1925 på både stue og før-
stesalen. 
Der er desuden opbygget en tagterrasse 
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IMBRIS-prisen 2021
Emdrup Grundejerforenings 

forskønnelsespris

Af arkitekt Esben Heick  og Lennart Frandsen

Arkitekturpriser uddeles med det formål 
at sætte fokus på projekter, der udvikler 
det miljø, som vi bevæger os i. 
Smukke og funktionelle projekter giver os 

med en nydelig udsigt, som en del af indre 
såvel ydre ændringer. Og resultaterne er 
meget flotte. 
Stuen er lyst renoveret og åbnet til omgi-
velserne både mod øst og mod vest. Den 
mest centrale del af projektet er et vest-
vendt rum, der er bygget af glasvægge og 
stengulv,  - og lys - i stuens vestlige side. 
Her er der på fundamentet af en gammel 
stenterrasse og en suite med stuen opført 
en flot vinterhave i sprosseret vinduesfa-
cade i fuld højde til tre sider. 

Det er et dejligt rum at være i, og lyset 
falder fint. Mod øst er facaden åbnet med 
store døre til terrassen, og giver en flot 
gennemlysning.
Huset er fornyet. Både som det er at kigge 
på, og absolut som det må være at bo i. 

Formand Lennart Frandsen og sekretær 
Birgitte Mølgaard-Nielsen fra Emdrup 
Grundejerforening stod klar til at over-
række prisen og blomsterne til ejerne af 
Horserødvej 14 som en anerkendelse af 
deres smukke ombygning af det ældre 
hus. 

Ejerne dukkede dog ikke op, så prisen 
måtte eftersendes. 
Hvordan det gik med blomsterbuketten, 
melder historien intet om
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Millionarv og store planer for børn, 
unge og ældre i Emdrupparken

Af Niels Nørgaard

Det er ikke en hverdagsbegivenhed, at 
en mindre fodboldklub i Danmarksserien 
helt ud af det blå modtager en pænt stor 
arv på 8,5 millioner kroner. 
Men det var ikke desto mindre det, som 
skete i 2021 for fodboldklubben KFUM 
København, der holder til i Emdruppar-
ken på Nøkkerosevej. Historien bag mil-
lionarven er både pudsig og rørende. 

Baggrunden
Helt tilbage i 1932 blev den 22-årige Bør-
ge Hansen dræbt i en trafikulykke. Børge 
Hansen var aktiv i serieklubben KFUM Kø-
benhavn, og fodbolden i Emdrupparken 
var en stor del af hans drenge- og ung-
domsliv. 
I dag er der næppe mange, som husker 
Børge Hansen. Men hans kærlighed til 
klubben for 90 år siden får fremover stor 
betydning for fodboldklubbens brugere 
og klubbens økonomi.
For arven på de 8,5 millioner kroner kom-
mer fra Børge Hansens familie. Helt præ-
cist fra boet efter Grethe Cathrine Feng-
ler og Carl Dines Fengler. Afdøde Grethe 
Fengler var Børge Hansens søster. 
Da hun og ægtefællen ingen børn fik, be-
sluttede parret, at deres formue og der-

med millionarven skulle gå til den fod-
boldklub, der betød så meget for Børge 
Hansen i hans korte liv.
Millionarven vil kunne mærkes blandt de 
mange børn, unge og ældre, som spiller 
fodbold på græs- og kunststofbanerne i 
Emdrupparken, fortæller Peter Svendsen, 
formand for fodboldklubben KFUM Kø-
benhavn. 

KFUM parken idag
I dag har fodboldklubben i KFUM om-
kring 600 aktive spillere, men med arven 
er der økonomi til og ambitioner om at 
fordoble antallet af aktive spillere over de 
næste seks til otte år. Selv om det kun er 
renterne fra millionarven, der bruges. 
- Vi har ansat en mand på deltid, som skal 
sætte gang i nye aktiviteter i klubben og 
inspirere vores trænere. 
Der er mange og meget at holde styr 
på, når klubben forventes at have mere 
end 1200 aktive om nogle år, siger Peter 
Svendsen.
Fodboldklubbens formand pointerer, at 
man i Emdrupparken gerne vil have flere 
fodboldtilbud for de helt små børn i fire-
fem års alderen. 
Derudover vil man gerne have sat gang i 
noget fodbold for de mange pensionister 
i Emdrup. 
Anlægget bliver ikke brugt meget i for-
middagstimerne, så i samarbejde med 
DBU håber fodboldklubben, at man i de 
kommende år kan trække en del ældre 
mænd op fra lænestolene i områdets 
villaer og i de almennyttige boliger. De 
ældre mænd skal ud på fodboldbanerne, 
hvor de kan blive sundere ved at spille 
bold, hygge sig og måske få opbygget sig 
et nyt netværk.
Og så har klubben sat fart i alternativ fod-
bold for de piger og kvinder, som bare 
gerne vil hygge sig med veninderne uden 
den traditionelle konkurrencefodbold.

Ud over de nye aktiviteter i KFUM sker der 
rigtigt meget i Emdrupparken i disse år. 
Hele vinteren har der været fuld gang i 
de nye indendørs tennisbaner i den ny-
byggede sorte tennishal i parken. Det har 
skabt liv på anlægget i de mørke vinter-
aftener.
Københavns Kommune har også brugt 
mange penge på at renovere den gamle 
klubbygning med omklædningsrum og 
restaurant på anlægget. Den fine gamle 
bygning er tegnet af vores berømte arki-
tekt Arne Jacobsen, og har store arkitek-
toniske værdier. Blandt andet var en del 
af bygningens bærende skelet af massive 
egeplanker plaget af råd. De er nu skiftet 
ud og malet. Klubhuset blev indviet midt 
under krigen – den 16. maj 1943 – og 
havde lige fra starten de fine omklæd-
nings- og baderum, samt kontorer og ca-
feteria, som bruges den dag i dag.

Endnu en kunstgræsbane
Kommunen har også planer om endnu 
en kunstgræsbane i Emdrupparken. Efter 
planen skal den indvies allerede i 2023. 
I takt med at både fodbold-, tennis- og 
håndboldaktiviteterne vokser i Emdrup-
parken, gør trafikken det også. Det mær-
ker beboerne på blandt andet Nøkkero-
sevej og Emdrupgårdsvej allerede i dag. 
Flere biler, mere kørsel og flere parkerin-
ger langs de to veje bekymrer, da trafik-
ken hovedsageligt går via dem.
Med indgangen til 2021 er det den ra-
dikale Mia Nyegaard, der som kultur og 
fritidsborgmester er øverste ansvarlig for 
idrætten i København og dermed også 
Emdrupparken. 
Hendes forgænger i borgmesterembedet 
var Alternativets Franciska Rosenkilde
I december 2021 lovede hun i et brev til 
en række bekymrede vejlaug omkring 
Emdrupparken, at når planlægningen af 
kunstgræsbanen for alvor går i gang her 
i midten af 2022, så vil Kultur- og Fritids-
forvaltningen gå i nærmere dialog med 
de berørte vejlaug og vejforeninger. Re-
præsentanter for de involverede vil blive 
indkaldt til dialog- og orienteringsmøde. 
Vejene omkring Emdrupparken håber, at 
der bliver bedre faciliteter for parkering 
inde på anlægget. Det bliver interessant 
om Kommunen lytter til det eller eventu-
elle andre ønsker om regulering af trafik 
og parkering i området. 
Både for beboerne omkring Emdruppar-
ken - og ikke mindst de boldspillende 
brugere - tegner 2022 til at blive et meget 
spændende år. 

Millionarv til KFUM Parken i Emdrup
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Referat 
fra generalforsamling i Emdrup Grund-
ejerforening 12. oktober 2021 i festsa-
len i Håndværkerhaven 49

Efter foreningens vedtægter skal general-
forsamling i Emdrup Grundejerforening 
afholdes inden udgangen af marts måned. 
På grund af corona-epidemien gennem 
de seneste to år besluttede bestyrelsen at 
udsætte generalforsamlingen i 2020, indtil 
det var sundhedsmæssigt forsvarligt. 

En generalforsamling blev derfor først af-
holdt den 12. oktober 2021 i festsalen i 
Håndværkerhaven 49. I Emdrup
Nedenfor følger et referat herfra, der i et 
vist omfang var ført ajour med senere ini-
tiativer.

Dagsorden
1.  Valg af dirigent.
2.  Bestyrelsens beretning
3.  Aflæggelse af regnskab for 2020.
4.  Budget 2021 - Fastlæggelse af kontingent. 
Foreslås uændret til 65 kr. for enkelt medlem-
mer og 60 kr. for kollektive medlemmer.
5.  Valg af formand - Lennart Frandsen mod-
tager gerne genvalg,
6.  Valg af to bestyrelsesmedlemmer. Hanne 
Nording og Birgitte Mølgaard-Nielsen mod-
tager begge gerne genvalg.
7.  Valg af to suppleanter.
8.  Valg af to revisorer - Vagn Aagaard Knud-
sen og Torben Hammer modtager begge 
gerne genvalg.
9.  Valg af en revisorsuppleant.
10.  Indkomne forslag
11. Eventuelt.

Torben Hammer blev valgt som dirigent. 
Han konstaterede, at generalforsamlin-
gen var lovligt indkaldt efter vedtægterne 
bortset fra mødetidspunktet. Ingen med-
lemmer kom med indsigelse. 

1. Bestyrelsens beretning
Både foreningens og bestyrelsens arbejde 
har været præget af Corona-situationen. 
Meget af foreningens arbejde blev sat i 
stå. 
Der blev dog afholdt fem bestyrelsesmø-
der, dels virtuelt, dels ved fysisk tilstede-
værelse.
Bestyrelsens sammensætning har i perio-
den været følgende:
Lennart Frandsen, formand.
Niels Nørgaard, næstformand.
Mogens Frederiksen, Kasserer og webma-
ster.
Birgitte Mølgaard-Nielsen, Sekretær.

Palle Rasmussen, bestyrelsesmedlem.
Hanne Nording, bestyrelsesmedlem.

Henrik Fischer gik af som næstformand. 
Han har ydet en betydelig indsats for for-
eningen bl.a. ved et stort anlagt klima-
sikringsprojekt i området for Ny Ryvang 
Villaby Vejlaug. 
På grund af modstand fra ganske få grund-
ejere opgav HOFOR imidlertid at gå videre 
med projektet, og vejlauget måtte her-
efter opgive at få projektet gennemført. 
Meget ærgerligt for både Henrik Fischer, 
for området, men også for Emdrup Grund-
ejerforening. Formanden udtrykte sin an-
erkendelse for Henrik Fischers arbejde og 
oplyste, at foreningen havde givet Henrik 
Fischer bogen ’Obamas Erindringer’ som 
tak for arbejdet for foreningen.

2. Sager som har optaget bestyrelsen
Emdrupbogen: ”Et Åndehul i Storbyen” 
har i nogle år været udsolgt, men den har 
længe været efterspurgt. Bestyrelsen be-
sluttede derfor at lade den genoptrykke i 
300 eksemplarer og således, at yderligere 
eksemplarer uden videre kunne lade sig 
fremstille, hvis der bliver behov for det i 
fremtiden. 
70 eksemplarer var på forhånd solgt til Ny 
Ryvang Villaby Vejlaug.
Bogen kan købes ved henvendelse til et 
bestyrelsesmedlem. Prisen er blot 100,- kr. 

Bogen vil først og fremmest blive brugt 
som velkomstgave til tilflyttere til ejen-
domme i Emdrup.
Stor tak til Mogens Frederiksen for et 
kæmpe arbejde med genoptryk af bogen.

Hjemmesiden www.emgf.dk indeholder 
mange ting af interesse for medlemmer-
ne. Der bliver løbende lagt nyheder på 
hjemmesiden. I hvert fald i gennemsnit 
en om måneden. Man kan abonnere på 
nyheder. Det er der pt.  230 medlemmer, 
der har gjort.

Foreningen har gennem flere år haft en 
sag kørende hos myndighederne om ha-



holdene ved Emdrup Sø bl.a. gennem en 
nystiftet forening, der støtter ønsker om 
forbedringer i og ved Emdrup Sø.

IMBRISPRISEN for 2020 blev givet til Rør-
mosevej nr. 19 for en altomfattende reno-
vering af en villa, der blev ført tilbage til 
det oprindelige udseende. Motivationen 
for tildelingen fremgår af medlemsbladet.

Emdrup Grundejerforening er fortsat re-
præsenteret i Bispebjerg Lokaludvalg ved 
formanden. Man kan holde sig oriente-
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veanlægget ved Atelierhusene på Grøn-
nemose Alle. Haveanlægget er fredet, og 
boligselskabet FSB slipper for at betale 
grundskyld på grund af, at der skal af-
holdes udgifter til at passe det fredede 
haveanlæg. 
Næsten intet er imidlertid sket i mere end 
75 år, og det fredede haveanlæg fremstår 
nu som et totalt vildnis af selvplantede 
træer og buske. Og den lille fine sø ”Vig-
gos Sø” er fyldt op med væltede træer mv.

Grundejerforeningen synes, at det er en 
skam for området, og har henvendt sig 
til FSB. 
Da det ikke gav noget resultat, har for-
eningen klaget til først Naturstyrelsen, 
dernæst Kulturministeriet og sidst til Fol-
ketingets Ombudsmand. Bestyrelsen ser 
frem til, at der nu endelig sker noget, og 
det seneste svar fra Folketingets Ombuds-
mand giver håb om det.

Bestyrelsen er meget opmærksom på, 
hvad der sker med hensyn til parkering i 
Emdrupområdet - navnlig som følge af de 
restriktioner, som bliver indført i områder, 
der støder op til Emdrup. 
På det koordineringsmøde for vejlaug, 
som der vil blive indkaldt til i maj måned 
2022, vil spørgsmålet blive taget op. Også 
det forhold, som kommunen har varslet 
om, nemlig at kommunen vil til at dispo-
nere over parkeringsforholdene på vores 
private fællesveje.

En sag om pålæg af administrationsom-
kostninger i vejsager, hvor der er klaget, 
og hvor vedkommende klager har fået 
medhold, er løst med Vejdirektoratets 
mellemkomst. Sig til hvis man oplever 
problemer med sådanne pålæg af admi-
nistrationsomkostninger.

HOFOR har opgivet at medvirke til etable-
ring af et stort anlagt klimasikringsprojekt 
i området for Ny Ryvang Villaby Vejlaug. 
Projektet var meget omfattende, og der 
var lagt et meget stort arbejde i projektet. 
Imidlertid måtte man konstatere, at nogle 
ganske få modvillige grundejere formå-
ede at spænde ben for projektet, sådan 
at HOFOR til sidst trak sig. 
Meget ærgerligt. Man må håbe, at pro-
jektet på et senere tidspunkt kan få en 
chance.

Emdrup Sø er lidt af et smertensbarn bl.a. 
med hensyn til utilstrækkelig pleje og al-
mindelig vedligehold. Senest er et antal 
affaldsbeholdere fjernet og erstattet af 
færre, men større affaldsbeholdere. Om 
det vil betyde mere henkastet affald, vil 
tiden vise. 
Bestyrelsen vil have øget fokus på for-

ret om arbejdet i udvalget på udvalgets 
hjemmeside bispebjerglokaludvalg.kk.dk. 
Ved nyvalget i 2022 stiller formand Len-
nart Frandsen op som kandidat.

Grundejerforeningens medlemsblad fore-
lå i december måned 2020. Et nyt med-
lemsblad er planlagt til foråret 2022.

Grundejerforeningen har en særdeles 
sund økonomi. På trods af en stor udgift 
til genoptryk af jubilæumsbogen har for-
eningen en formue på ca. 90.000.- kr.

Grundejerforeningen har medlemskab 
af Kogræsserlauget og Lokalhistorisk Sel-
skab. På foreningens hjemmesiden vide-
reformidles nyheder og indbydelser mv.

LIDL-byggeriet på hjørnet af Tuborgvej 
og Peter Rørdamsvej er nu sat i gang, og 
det med de til- og frakørselsforhold som 
grundejerforeningen var med til at sikre, 
således at bebyggelsen Bjergvænget bli-
ver skånet.

Bestyrelsen har bl.a. på opfordring af et 
medlem henvendt sig til Københavns 
Kommune om istandsættelse af Grøn-
nemose Alle. 
Nu sker der noget. Grønnemose Alle bliver 
i 2022 istandsat fra Gladsaxesiden til Mo-
seskellet , og det er både vejbane, fortove 
og cykelstier.
Hastighedsbegrænsning på 40 km i timen, 
som bestyrelsen også har efterlyst, er der 
efter det oplyste ikke umiddelbart penge 
til. 
Bestyrelsen har dog ikke givet op, og har 
rettet en ny henvendelse til kommunen 
om et beskedent projekt blot med opsæt-
ning af skilte.

Der har ved KFUM Parken været episoder, 
hvor der har været udøvet hærværk på 
parkerede biler nær indgangen til KFUM. 
Bestyrelsen har været i kontakt med poli-
tiet og med KFUM Parken. 
Politiets tilgang til sagen har været meget 
positiv. Patruljering i området er blevet 
øget, og sagen er taget op i SSP-samar-
bejdet.

 3. Regnskab
Regnskabet for 2020 var indeholdt i ind-
kaldelsen. Kasserer Mogens Frederiksen 
gennemgik regnskabet. Der var ingen 
bemærkninger eller spørgsmål til regn-
skabet, der blev godkendt.

4. Budget
Budget for 2021 var omdelt. Mogens Fre-
deriksen gennemgik budgettet, der blev 
vedtaget. 
Kontingentet er således uforandret 65 kr

Generalforsamling 2022
Generalforsamling i Emdrup Grund-
ejerforening finder sted tirsdag den 
22. marts 2022 kl. 19.00 i Håndværker-
foreningens Plejehjems festsal. Indkal-
delse vil blive omdelt i begyndelsen af 
marts 2022.

Alle gode gange 3 – Indlæg efter ge-
neralforsamlingen
Først var det planen at Camilla skulle 
have besøgt os i 2020, men coronaen 
medførte at generalforsamlingen blev 
aflyst.
Ved generalforsamlingen i oktober 
2021 lykkedes det ikke at få besøg.
Tredje gang håber vi, at det lykkes.
Efter selve generalforsamlingen vil 
Camilla fortælle om sine tanker om at 
sikre høj kvalitet i udviklingen af Kø-
benhavn. Hun vil også komme ind på 
nogle markante ting i vores område. 
Det kunne f.eks. være Grundtvigskirken 
og det omgivende byggeri, Danseka-
pellet, Bispebjerg Bakke, Bispebjerg 
Hospital, Bispebjerg Kirkegård, Utters-
lev Mose (med stude og får midt inde 
i storbyen) og andet. Stadsarkitekten 
kan måske også komme ind på mindre 
heldige nybyggerier såsom Emdrupvej 
22. Der er mange spændende ting at 
tage fat på i vores bydel.
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Kasserer Mogens Frederiksen fremlagde 
regnskab og budget

for enkeltmedlemmer og 60 kr for kollek-
tive medlemmer.

5. Valg af formand
Lennart Frandsen blev genvalgt. Han tak-
kede for valget.
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Hanne Nording og Birgitte Mølgaard-
Nielsen blev begge genvalgt.

7. Valg af to suppleanter
Jørgen Klejnstrup, Lundehusvej 6B, 2100, 
København Ø og Lene Haastrup, Pragt-
stjernevej 9, 2400 København NV blev 
valgt.

 8. Valg af revisorer
Vagn Aagaard Knudsen og Torben Ham-
mer blev begge genvalgt.

9. Valg af revisorsuppleant
Alex Heick blev genvalgt.

10. Indkomne forslag
Der var i bestyrelsen modtaget forslag om 
at henstille til Københavns Kommune at 
foretage istandsættelse af Grønnemose 
Alle fra kant til kant. 
Sagen er håndteret af bestyrelsen, jf. 
ovenfor.

11. Eventuelt
Der var intet under dette punkt.

Formanden takkede Torben Hammer for 
god mødeledelse.
Efter generalforsamlingen fortalte to 
medarbejdere fra Københavns Kommu-
ne, Teknik- og Miljøforvaltningen, om et 
spændende og omfattende klimatilpas-
ningsprojekt på Bispebjerg Kirkegård.

NB. Datoen for generalforsamlingen i 
foreningen er fastsat. Det bliver den 
22. marts 2022 kl. 19.00 i Håndværker-
foreningens festsal. 
Vi får besøg af København Kommunes 
stadsarkitekt Camilla van Deurs.

Ateliérhusene
Af Palle Rasmussen

Små fremskridt omkring haveanlægget 
ved Ateliérhusene 

Nu ser det ud, som om der sker noget. 
Efter flere års pres fra naboerne og navn-
lig Emdrup Grundejerforening for at få 
genetableret det fredede haveanlæg ved 
Atelierhusene på hjørnet af Grønnemose 
Allé og Engblommevej, ser det nu endelig 
ud til, at FSB i hvert fald så småt er i gang 
med genetableringen af det tidligere så 
charmerende anlæg.

Der er er fældet og beskåret en smule i det 
sydøstlige hjørne af grunden, der gennem 
en årrække har henligget som en selv-
groet skov – på samme måde som resten 
af området. Nu mangler man blot at få fjer-
net alt det beskårne og fældede træ, som 
pt. stadig ligger og flyder på jorden. Men 
det kan næppe vare længe inden det sker, 
da man allerede er begyndt at opsætte 
bænke rundt om søen, så man igen kan 
sidde og nyde udsigten over den fredede 
sø og betragte de to hidsige blishøns, som 
vender tilbage år efter år. 
De to opstillede bænke kunne dog godt 
trænge til en klat maling, og det ser også 

ud til, at der er behov for en yderlige pla-
nering af underlaget, hvor bænkene er 
placeret. 
De skal måske have en forankring, så de 
ikke vælter rundt, når det blæser. Det vil 
også forbedre udsigten fra bænken, hvis 
der blev ryddet lidt mere op i kratbevoks-
ningen foran bænken.

Hvis områdets beboere skal have samme 
adgang og glæde af haveanlægget, som 
mange havde tilbage i tresserne, så vil det 
også være nødvendigt at rydde og gen-
etablere stien rundt om søen - for dermed 
at få adgang til de opstillede bænke.

Når foråret kommer, og genetableringen 
af det fredede haveanlæg forhåbentlig 
er tilendebragt, så det igen kan blive til 
stor glæde for området beboere og ikke 
mindst områdets børn, så kunne FSB og 
Ateliérhusene overveje at indbyde områ-
dets beboere til en lille indvielsesfest for 
at fejre afslutningen på genetablerings-
projektet.

Det vil helt sikker blive positivt modtaget, 
og det vil også være en rimelig kvittering 
for det betydelige millionbeløb, som Ate-
liérhusene har sparet siden fredningen i 
1997, hvor bebyggelse på grund af fred-
ningen blev fritaget for at betale de kom-
munale ejendomsskatter.
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Ateliérhusene
Af  Lennart Frandsen

En lang og sej kamp

Haveanlægget ved Atelierhusene ved 
Grønnemose Alle er fredet, og det bety-
der også, at der er en forpligtelse for eje-
ren, boligselskabet FSB, til at vedligeholde 
anlægget. 
Det skal ske i overensstemmelse med den 
oprindelige haveplan. Forpligtelsen mod-
svares af, at ejeren er fritaget for at betale 
grundskyld. Altså noget for noget.
Det har FSB dog forvaltet rigtigt dårligt.

Haveanlægget kunne faktisk være en lille 
perle i nærområdet. Men det har ikke væ-
ret plejet ordentligt i mere end 75 år. Det 
er et stort krat med store væltede træer, 
der ikke er helt ufarlige at nærme sig. 

Det er svært at se det oprindelige havean-
læg på trods af en mindre oprydning, der 
er sket på det sidste.

Grundejerforeningen har opfordret FSB 
til at respektere fredningen. Uden synligt 
resultat.
Grundejerforeningen har formået Kultur-
styrelsen til at komme med noget, der 
kunne ligne en plejeplan for området. Den 
bør FSB efterleve. Men næsten intet er 
sket. Kulturstyrelsen burde følge op på 

planen. Men det har styrelsen ikke gjort 
trods af mange henvendelser om det til 
styrelsen fra grundejerforeningen.
Grundejerforeningen har herefter klaget 
til Kulturministeriet over Kulturstyrelsen 
på grund af manglende handling.
Hvad er sket? Intet. Kulturministeriet har 
på trods af flere rykkere på intet tidspunkt 
svaret grundejerforeningen. 
Herefter har Emdrup Grundejerforening 
klaget til Folketingets Ombudsmand over 
Kulturministeriet. Ombudsmanden har 
imidlertid - med forskellige begrundelser 
- over en periode på mere end et år igen 
og igen afvist at gå ind i sagen.
Grundejerforeningen har senest den 1. 
februar 2022 rykket Ombudsmanden for 
svar. Ved redaktions slutning har grund-
ejerforening endnu ikke modtaget svar 
fra herfra.
Men vi giver ikke så let op. Vi følger op 
på sagen.

Hvor blev skraldespandene af ?
Af Birgitte Mølgaard

Emdrup Sø er, trods dårlig vandkvalitet og 
alt for slidte brinker, et rigtigt godt sted, 
når man vil gå og løbe ture. Der er mange 
besøgende, der sætter sig på en af bæn-
kene for at nyde søen og fuglene, som 
der er mange af, og der er også talrige 
forskellige arter omkring søen. Men husk 
at lade være med at fodre, for det skaber 
forurening af vandet i søen. 
Det er sjovt at se fiskehejren stå helt stille 
og vente på sit bytte. Især når den står 
mellem de to skilte, der fortæller, at fiskeri 
er tilladt netop lige her!
Nogle vælger at sætte sig på bænkene for 
at nyde en øl.
Der bliver faktisk vedligeholdt – slået 
græs, beskåret og fjernet grene og træer, 
når det er nødvendigt, stierne bliver holdt. 
Der ser overordnet ret pænt ud.
Men mange mennesker – både dem med 
og uden hunde – akkumulerer affald, og 
derfor virker det helt sært, at Københavns 
Kommune har fjernet alle affaldsspande 
- men opsat en enkelt, der står langt fra 
bænkene.
Begrundelsen er tilsyneladende, at kom-
munen ikke har mandskab til at tømme 
affaldsspande. Men affaldet forsvinder jo 
ikke af sig selv, og når der ikke er spande 
at putte affaldet i, smides det på jorden. 
Ofte dér, hvor spandene tidligere stod,- el-
ler også efterlades affaldet på bænkene.

Turen om søen er stadig en runde værd, 
men hvor ville det være rart, hvis Køben-
havns Kommune ville sætte nogle affalds-
spande eller containere op igen. Gerne 
der hvor de stod fornuftigt i forhold til de 
steder, hvor folk har brug for at komme af 
med affald. 

For øvrigt er der også et problem ved bus-
stoppestederne i området. Her var der 
tidligere affaldsspande til gamle serviet-
ter, mundbind, cigaretskod og hundelor-
teposer – men flere af de spande er også 
fjernet.
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lem en halv og en hel meter. Risikoen for 
den type af ulykker er altså stigende. 

Selvom det er lang tid ud i fremtiden, er 
rettidig omhu altså nu, fordi det kræver 
langsigtede løsninger. Blokeringen for 
vandindstrømning ved Lynetteholmem 
og havnens nordre tilløb kan selvfølgelig 
ikke stå alene. Der kan også komme vand 
ind i havnen sydfra, og visse kyststræk-
ninger skal også beskyttes, men det er 
småproblemer i forhold til sikring af det 
nordlige havneindløb. 
Projektet med Lynetteholmen er derfor 
også af denne grund både visionært og 
nødvendigt. 

Østlig Ringvejs planlagte forløb
Der foreligger ingen beslutning om, hvor 
vejen skal ligge, men alt tyder på at det 
ender med en fortsættelse af den nye 
Nordhavnsvej frem mod Lynetteholmen 
og videre ud under vandet til en udflet-
ning ved Kastrup Lufthavn. 
Det meste af Østlig Ringvej skal løbe un-
der Øresund, men det er fortsat til debat, 
hvor den præcis skal komme op. 
Det er også usikkert, om vejen bliver 2- 
eller 3-sporet i hver retning. 
Men uanset linieføring kommer der 
mindst  30% mere trafik forbi Ryparken-
Emdrup-Lundehus. Formentlig meget 
mere, fordi man har indlagt den listige 
forudsætning i prognoserne, at trafikken 
på langt sigt aldrig vil stige. Det synes at 
være lovligt optimistisk. 
Så den østlige del af Emdrup kan derfor 
påregne stadig mere larm og støj fra mo-
torvejen, med mindre Helsingørmotor-
vejen bliver overdækket, som foreslået 
af Lokaludvalget med projektet “Den 
Grønne Port”.                                                              

Af Alex Heick

Lynetteholmen er en foreslået ny bydel i 
København med 40 000 indbyggere, der 
skal ligge i Øresund rundt om ydersiden 
af Tre Kroner Fortet. Det hele er først fær-
digt efter 2050. 
Ud over selve den nye bydel indebærer 
forslaget også andre elementer: 
Østlig Ringvej skal være den vigtigste til- 
og frakørsel med bil fra Lynettholmen. 
Men den bliver også en genvej for den 
nordlige del af København, hvis man har 
ærinde på Amager, og nordfra bliver det 
en smutvej til Sverige.  
Der kommer også en metro til Lynetthol-
men, og øen bliver en slags stormflods-
projekt. 
Her er tale om et gigantisk projekt, der er 
ligeså nødvendigt, som det er omstridt. 
Men hvilken betydning har et byggeri 
ude i Øresund for Emdrup?

Stormflodsprojektet
Lynetteholmen skal sikre mulighed for 
lukning af det nordlige havneindløb ved 
risiko for stormflod. 
Den nye bydel vil blokere en væsentlig 
del af havneindløbet. Resten skal kunne 
aflukkes med gigantporte. 
I 2019 var der stormflod med vandstig-

ning på knap 2 meter i byer i Sønderjyl-
land og Lillebælt. Årsagen var en længere 
periode med nordenstorm og et vindskift 
til sydøst. Havde vinden været i syd, var 
det gået ud over København. Skaderne 
havde været enorme, idet København 
idag er totalt uforberedt. 
Når Lynetteholmen er færdig om 30-40 
år vil verdenshavet være steget med mel-

Luftfoto af København cirka år 2050. 
Øverst i billedet ses Lynetteholmen nordøst for Tre Kroner fortet

 

Lynetteholmen

En skønne dag på stranden i Lynetteholmen år 2050. 
Solen skinner, og der er udsigt til Tre Kroner fortet (bagest til højre i billedet)
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og politiet har ikke været lydhøre over 
for dette ønske, som hermed gentages. 
Hvis kommunen har behov for nærmere 
oplysninger om, hvordan der også køres 
på denne strækning, kommer grund-
ejerforeningen gerne med mere udfør-
lige oplysninger. Forvaltningen har i sin 
tidligere afvisning af at støtte ønsket om 
indførelsen af hastighedsbegrænsning 
henvist til, at det af ulykkesstatikkerne 
ikke fremgår, at der har været alvorlige 
trafikuheld på strækningen. Dette læser 
grundejerforeningen umiddelbart som 
at forvaltningen forudsætter, at ”der skal 
lig på bordet” førend at forvaltningen vil 
tage grundejerforeningens henvendelse 
alvorlig. Grundejerforeningen håber at 
det ikke er en sådan opfattelse der ligger 
bag forvaltningens afvisning.
Grundejerforeningen anmoder dig om 
som den ansvarlige borgmester på om-
rådet at tage initiativ til at få indført ha-
stighedsbegrænsning på strækningen.”

Kommunen kom med et overraskende 
positivt svar allerede den 24. november 
2021. Kommunen oplyste, at Grønnemose 
Allé var planlagt til at blive ”helhedsop-
rettet” allerede i 2022. Helhedsoprettet 
indebærer, at alle infrastrukturelementer 
på vejstrækningen fra kommunegræn-
sen til Mosesvinget bliver renoveret 1:1 
fra facade til facade på én gang. Med hen-
syn til hastighedsbegrænsning oplyste 
kommunen, at der i kommunen var afsat 
begrænsede midler hertil, og at der ikke 
var midler til at etablere den efterspurgte 
hastighedsbegrænsning.
Bestyrelsen kvitterede for den positive 
nyhed med renovering af Grønnemose 
Allé ved brev af 27. november 2021 til kom-
munen. Bestyrelsen pegede samtidig på, 
at Grønnemose Alle burde leve op til sit 
navn, ved at alléen blev genskabt med 
vejtræer eventuelt allerede i forbindelse 
med renoveringen. Bestyrelsen udtrykte 
forståelse for, at der ikke umiddelbart 
var midler til at etablere egentlige fart-
dæmpende foranstaltninger på vejstyk-
ket, men pegede på, at skiltning med en 
indført hastighedsbegrænsning på 40 km 
i timen næppe kunne være økonomisk 
uoverkommelig.
På nuværende tidspunkt er kommunen 
ikke vendt tilbage med svar på spørgsmå-
lene om genskabelse af alléen og hastig-
hedsbegrænsningen. I tiden indtil da kan 
vi følge det fremadskridende omfattende 
renoveringsarbejde. 
Bestyrelsen følger op på sagen.

Af Lennart Frandsen

Et medlem af Grundejerforeningen rettede 
sidste år henvendelse til bestyrelsen om 
tilstanden af Grønnemose Allé. Det var med 
en anmodning om, at bestyrelsen overfor 
kommunen gjorde opmærksom på, at 
strækningen fra Gladsaxe Kommune og 
østpå var stærkt nedslidt. 
Han pegede på, at navnlig fortovene var i 
en sørgelig forfatning - ja nærmest farlige 
at gå på.

Grundejerforeningens brev
Bestyrelsen var helt enig, og skrev 1. no-
vember 2021 således til daværende miljø-
borgmester Nina Hedeager Olsen:
”Grundejerforeningens område er præget 
af private fællesveje, som det påhviler de 
private grundejere at vedligeholde. Det er 
ofte meget bekosteligt. I nogle tilfælde er 
der faktisk tale om et beløb i millionklassen, 
som grundejerne – vejlaug - skal udrede. I 
det store og hele lever grundejerne op til 
kravet om vedligeholdelse af deres private 
fællesvej. Og sker det ikke, kommer kom-
munen med et påbud. I nogle tilfælde i en 
lidt truende tone. Grundejerforeningen har 
haft sager, hvor dette har været tilfældet.
Københavns Kommune har også selv veje i 
foreningens område. De private grundejere 
kan have en berettiget forventning om, at 
kommunen som ”grundejer” selv lever op til 
de krav, som kommunen stiller til de private 
grundejere. 
Det er desværre langt fra tilfældet for adskil-
lige vejes vedkommende.
I dette brev vil grundejerforeningen alene 
beskæftige sig med Grønnemose Allé og 
kun med strækningen fra Gladsaxe Kom-
mune til Engblommevej.

Fortovene     
På strækningen- både den nordlige og den 
sydlige- er fortovene i en sørgelig forfat-
ning. Et meget stort antal fliser er brækket, 
de ligger skævt, og mange fliser ligger med 
hævet kant, der gør det decideret farligt at 
færdes på fortovene. Grundejerforeningen 
er bekendt med, at nogle helt undlader at 
færdes på fortovene efter mørkets frem-
brud af frygt for at falde.
Kantstenene ud til vejen er på store stræk-
ninger kørt helt ned. Og i kantstenene og i 
rabatten har ukrudt kronede dage.

Vejbanen
Vejbanen er særdeles ujævn, og der er et 
utal af lappeløsninger.
Havde en privat fællesvej (inklusiv forto-

vene) haft en standard som denne 
strækning, er der næppe tvivl om, at 
kommunen havde reageret med et på-
bud. Det virker noget absurd, at kom-
munen udsteder påbud samtidig med 
at de kommunale veje/fortove har en 
tilstand, som det her er tilfældet.
Grundejerforeningen henstiller til dig 
som borgmester med ansvar for dette 
sagsområde at tage initiativ til, at den 
nævnte strækning af Grønnemose Alle 
snarest bliver bragt i en acceptabel og 
ufarlig stand.
Grundejerforeningen har tidligere sam-
men med Ateliérhusene på Grønnemo-
se Allé overfor kommunen og politiet 
fremsat et velargumenteret ønske om, 
at der sker en hastighedsbegrænsning 
på den del af Grønnemose Alle, der lig-
ger i Københavns Kommune på samme 
måde som det er tilfældet i Gladsaxe 
Kommune. Kommunens forvaltning 

 Helhedsopretning af del af Grønnemose Allé 

Mange steder på Grønnemose Allé er kø-
rebane og fortov i en sørgelig forfatning
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Hvidkløvervej 15
2400 København NV

Din lokale gartner
25 34 40 31

Vedligeholdelse af haver
Små virksomheder
Beskæring
Engangsopgaver
Omlægning-/nyanlæg

Bruun - Den Grønne Gartner

Altid høj kvalitet, fleksibilitet 
og gode priser
Ring 25 34 40 31

Bruun - Den Grønne Gartner

  
Af Lennart Frandsen

Arbejdet i lokaludvalget er meget tilfreds-
stillende, og er også af betydning for ar-
bejdet i grundejerforeningen. 
Hvert fjerde år - efter kommunalvalget - 
skal der sammensættes et nyt lokaludvalg. 
Bispebjerg Lokaludvalg vil i den kom-
mende fireårige periode bestå af 25 med-
lemmer. Heraf er de 10 politisk udpegede 
medlemmer og de 15 medlemmer er valgt 
af og blandt foreninger og lignende i Bis-
pebjerg.

Lige siden oprettelsen af lokaludvalgene 
for 15 år siden har Emdrup Grundejerfor-
ening været repræsenteret i Bispebjerg 
Lokaludvalg ved formanden Lennart 
Frandsen.
Ved valget til det nye Bispebjerg Lokalud-
valg, der fandt sted i februar 2022, skulle 
valget for første gang afholdes rent di-
gitalt. 
Der var strammet op på reglerne blandt 
andet således, at de foreninger, der stil-
lede kandidater op til at blive repræsente-
ret i lokaludvalget, skulle have eksisteret 
i mindst et år og skulle have mindst 15 
medlemmer. Det var jo ikke noget større 
problem for Emdrup Grundejerforening 
med mere end 100 år på bagen og mere 

end 700 medlemmer. De samme krav 
gjaldt for at foreninger kunne stemme. 
65 foreninger deltog i valget, og det var 
lidt spændende, hvordan valghandlingen 
ville forløbe. Første gang digitalt. Alle mel-
dinger går på, at valghandlingen forløb 
helt tilfredsstillende.
Emdrup Grundejerforening er fortsat re-
præsenteret i lokaludvalget, idet Lennart 
Frandsen opnåede genvalg. 
Af særlig betydning for lokaludvalgets ar-
bejde i den kommende fireårige periode 

Nyvalg til Lokaludvalget 

er det, at den hidtidige formand for udval-
get Alex Heick fortsætter som formand.
Alex Heick er politisk udpeget af konser-
vative, men der er meget lidt partipolitisk 
i det arbejde, som han udfører. 
Det er en helt enestående indsats, som 
han gennem årene har præsteret, og der 
er al mulig grund til at se frem til, at dette 
arbejde fortsætter i en ny fireårig periode. 
Og læg mærke til, at det blad som du 
sidder med i hænderne, er sat op af Alex 
Heick. 

                                                                                                                                                      

25 kandidater stillede op til valget som foreningsrepræsentant i Bispebjerg Lokaludvalg. 15 kunne vælges

Grundejerforeningen er fortsat repræsenteret i Bispebjerg Lokaludvalg



Nyt om Den Grønne port
Af Alex Heick

Den Grønne Port var på dagsordenen i 
Teknik- og Miljøudvalget på rådhuset 31. 
januar i år.
Punktet havde den mundrette over-
skrift “Muligheder for overdækning af 
Øresundsmotorvejen og andre relevante 
motorveje i København, flere bydele”.

Her skal kun kommenteres lokaludval-
gets forslag til overdækning af Hels-
ingørmotorvejen på begge sider af 
Emdrup-broen. Lige på dette sted løber 
motorvejen i en dyb grøft, og planen er, 
at der her skal lægges låg på. Dette pro-
jektforslag har fået titlen “Den Grønne 
Port”. Tanken er at lægge låg på motor-
vejen med en billig og let konstruktion 
og etablere en slags parkareal ovenpå, 

der kan bære lidt små træer, plantebede, 
bænke og lignende.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede at 
gå videre med en foranalyse af sagen. 
Det betyder bestemt ikke, at “Den Grønne 
Port” nogensinde bliver realiseret. Men 
en sådan foranalyse er et nødvendigt 
skridt for at komme videre.  
Og det er i sig selv et stort skridt. 

Med anlæg af den Østlige Ringvej om 
føje år bliver trafikken endnu voldsom-
mere. En trafikbelastning om 20 år på 150 
000 biler eller mere i døgnet er ikke urea-
listisk. Dette er i længden ubærligt for det 
østlige Emdrup og Ryparken. 

          Gå til fagmanden
 

VVS i Emdrup
Deres lokale VVS-installatør

Ring og få et uforbindende tilbud
Vi kommer gerne hjem til Dem 

Vi giver tilbud på: 
Alt blikkeslagerarbejde i blik, zink eller kobber

Alt autoriseret gas, vand og sanitetsarbejde
Tagrenovering, kobber, & skiferdækning
Central- fjernvarme og naturgasanlæg

Totalrenovering af badeværelser
 inklusiv murer & tømrer

Vandbesparende blandingsbatterier og toiletter

Holst Kristiansen VVS Aps 
Frederiksborgvej 171, 2400 København NV

Telefon 39 69 10 48
Mail: vvs@holstkristiansen.dk

www.holstkristiansen.dk

Virksomheden er tilknyttet 
ankenævnet og garantiordningen

Din lokale planteskole i Emdrup 

Foråret står for døren og vi glæder os til en ny sæson i Havero.  
Dømmer du om frodige staudebede i din have 

så kom og få råd og vejledning. 
Vi har et stort udvalg af stauder, buske, roser, frugttræer, frø til spiring 

 samt grøntsager og krydderurter til udplantning. 

Vi glæder os til at se jer. 
Peter & Gry 

Havero Planteskole 
Emdrupvej 32 

2100 København Ø 
Tlf: 39 29 28 00 

Mail: info@haveroplanteskole.dk 
www.haveroplanteskole.dk 

www.facebook.com/Havero-Planteskole 
Instagram: @havero_kbh

Din lokale planteskole i Emdrup

Foråret står for døren, og vi glæder os til en ny sæson i Havero. 
Drømmer du om frodige staudebede i din have

så kom og få råd og vejledning. Vi har et stort udvalg af stauder, 
buske, roser, frugttræer, frø til spiring samt grøntsager og krydder-

urter til udplantning.

Vi glæder os til at se jer.
Peter & Gry

Havero Planteskole. Emdrupvej 32. 2100 København Ø
Tlf: 39 29 28 00. Mail: info@haveroplanteskole.dk

www.haveroplanteskole.dk
www.facebook.com/Havero-Planteskole. Instagram: @havero_kbh

Fortid (øverst), nutid i midten og mulig 
fremtid for den østlige del af Emdrup. 
Nederst er motorvejen overdækket af Den 
Grønne Port

Fortid (øverst), nutid i midten og mulig 
fremtid for den østlige del af Emdrup. 
Nederst er motorvejen overdækket af Den 
Grønne Port
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Utterslev Mose har brug for engage-
rede venner 

Af Lise Buch
Formand for Utterslev Moses Venner

Hvorfor har vi dannet en ny forening med 
navn: Utterslev Moses Venner - og så nu?
Sidste år var vi en større gruppe lokale 
borgere, som deltog i en kursusrække ar-
rangeret af lokaludvalgssekretariaterne 
for Brønshøj/Husum og Bispebjerg. 
Kurserne handlede om eventplanlægning, 
og lagde op til, at opgaven med afholdel-
se af mosetræf skulle overgå til frivillige. Vi 
mødtes digitalt, så det tog tid at lære hin-
anden at kende, men fra begyndelsen var 
der flere, som talte om en moseforening. 

At Utterslev Mose har brug for engage-
rede venner, har jeg selv tænkt lige siden, 
at oprensningen af fæstningskanalen blev 
stoppet, inden arbejdet var gjort færdigt. 
Og betydningen for vandkvaliteten blev 
undersøgt.

Hvad vil foreningen?
Foreningen blev stiftet 29. november 2021 
med det formål at afholde mosetræf, og 
at være paraply eller mødested for de nu-
værende aktive frivillige og de nye aktive 
frivillige, som får lyst til at være med. Samt 
være et talerør for mosen, som det frem-
går af formålsparagraffen.
Vi vil gerne samle de mange interessenter 
og engagerede i Utterslev Mose. Området 

har en lang historie, og forbedringer af re-
kreative formål og naturoplevelsesformål 
sker til stadighed. 
De nye skilte, som er sat op flere steder, og 
som er skabt gennem et samarbejde mel-
lem lokaludvalg, kunstner samt teknik og 

miljøafdelingen, fortæller både historien 
om vandet og området, og om de mange 
dyr og planter, som det er muligt at møde. 

Trængsel i mosen under corona
I Corona-tiden har mange gået tur i mo-

Utterslev Moses Venner
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sen, og vi håber, at skiltene kan inspirere 
endnu flere til at færdes i området.
Københavns kommune er ejer, og har ple-
jen af området. Men der skal mere til. 

Frivillig indsats
Her kan frivillige borgere gøre en forskel. 
Mange lokale har gennem naturplejelaug 
bidraget og suppleret plejen af områder i 
Utterslev Mose. 
De frivillige naturplejere udstyret med le, 
eller med dyr som køer, får eller bier har 
vist, at en vedvarende indsats i en årrække 
kan genskabe naturtyper som eng eller 
overdrev. 
Foreningen vil gerne kunne katalysere 
igangsættelse af nye arbejdsgrupper med 
temaer såsom: Formidling af biodiversitet, 

historisk vandforurening, nutidens tilled-
ning af urenset spildevand, støj fra motor-
vej, henkastet affald, og tilgængelighed. 
De første grupper besluttes på den kom-
mende generalforsamling.
Foreningen skal stå for det årlige mose-
træf, som samler de nuværende frivillige 
aktive og mange andre frivillige kræfter, 
der stiller op med deres aktiviteter og 
viser, hvordan mosen også kan bruges. 
Et ordentligt brag af en fejring af vores 
grønne område.

Hvad gør vi?
Vi har udsendt det første nyhedsbrev, 
med programerklæring og indkaldelse til 
generalforsamling og møde om arbejds-
grupper, og kan kontaktes på kontakt@

mosevenner.dk. Foreningen er også til 
stede på flere sociale medier, og en hjem-
meside er under udarbejdelse.28. februar 
var der generalforsamling og møde om 
arbejdsgrupper på Energicenter Voldpar-
ken. I foråret indkaldes til et forberedende 
møde om mosetræf 2022 i Mosehuset.

Bestyrelsen består af
Lise Buch, formand. 
Nikolaj Noel Christensen, næstformand og 
redaktør af sociale medier. 
Lone Koefoed Rasmussen, sekretær.
Alex Heick, kasserer. 
Richard Hare
Merete Pedersen og Pia Nyholm Rasmus-
sen er suppleanter og tovholdere på årets 
mosetræf. Merete er webmaster. 



NORDVEST - EMDRUP
v/ Mogens Brask A/S
Frederiksborgvej 13
2400 København NV
nordvest@home.dk
Tlf. 38 88 88 89
Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Hvad betyder de nye boligskatte-
regler for salget af din bolig?

Mogens

Natasa

David

Går du med overvejelser om at sælge din bolig, giver vi en gratis  
og uforpligtende salgsvurdering. På vurderingen vil vi fortælle om:

✔ De nye boligskatteregler og hvordan, de kommer til at påvirke dit boligsalg. 
✔ Komme med forslag til værdiskabende forbedringer, hvis du ønsker det.

Desuden tilbyder vi altid:

✔ Solgt eller gratis*

✔ Stort aktivt køberkartotek

✔ Kun uddannede ejendomsmæglere 

✔ Stort lokalkendskab

✔  Vi har solgt flest villaer i 2400 gennem de seneste 20 år

Kontakt os allerede i dag på tlf. 38 88 88 89 eller mail nordvest@home.dk og hør mere.

 
*  home v/ Mogens Brask A/S tilbyder ‘Solgt eller gratis’. El-installationsrapport, tilstandsrapport og energimærke er ikke omfattet og betales senest efter 1 år.

Gratis
Få en uforpligtende  

salgsvurdering af din bolig


