
DYSSEGAARDS NYT

Nummer 1 Marts 2020 Årgang 74

Vinterdag 2019/2020

I dette nummer
I øvrigt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Indkaldelse til Generalforsamling .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Svanemøllen Skybrudstunnel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Siden sidst .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Banko-aften 2019.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Information om byggesager .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Elregningens opbygning .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Sankt Hans aften 2020 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Handlede ejendomme .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Bestyrelsen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Kalender .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

UDGIVET AF DYSSEGAARDS GRUNDEJERFORENING
GENTOFTE KOMMUNE

HUSK
Generalforsamling

Mandag den 20. april 2020



2 Dyssegaards Nyt · marts 2020

I øvrigt
Nabohjælp
Gentofte kommune ligger højt på li-
sten over kommuner med flest ind-
brud pr. husstand. Der er derfor
fortsat behov for at skærpe den fore-
byggende indsats mod indbrud, selv
om antallet af indbrud viser en fal-
dende tendens. Enhver, der har været
udsat for indbrud i hjemmet, ved
hvor ubehageligt, det er at finde ens
hjem gennemrodet, udover det at ty-
ven har stjålet genstande og værdier.
Nabohjælp er et veldokumenteret
redskab til at forebygge indbrud og
netop derfor tilbyder Det Kriminalpræventive Råd og TrygFon-
den dig en gratis app og rådgivning, når du og dine naboer vil
forebygge indbrud. Hent Nabohjælps-app på GOOGLE
PLAY eller APP STORE og opret din profil. Spørg naboerne,
om de vil være med. 9 ud af 10 vil gerne og jo flere vi er, jo bed-
re virker det.

Netcafé Dyssegård bibliotek
Få gratis individuel hjælp til den digitale verden, muligt hver
onsdag mellem 14 og 16. I Netcaféen kan du få hjælp til at bru-
ge digitale enheder som computer, tablet (iPad) eller smartphone
(f.eks. med Apps) og til at finde rundt på internettet. De fleste
netcaféer drives af frivillige, nogle steder i samarbejde med bibli-
otekernes personale, der sammen stiller deres it-viden og -erfa-
ring til rådighed.

POLCAM
Grundejerforeningen har fået en henvendelse fra Politiet, hvor
de opfordrer til, at man registrerer kameraer, der anvendes til vi-
deoovervågning. Politiet har oprettet et nationalt kameraregister,
som hurtigere og mere effektivt kan hjælpe Politiet med at op-
klare forbrydelser. Derfor opfordrer Politiet alle – både borgere
og virksomheder – som har videoovervågning, til at registrere
det på www.politi.dk/kamera. Du skal logge ind med NemID og
følge anvisningerne på siden. Det er nemt og tager kun få mi-
nutter.

Når politiet efterforsker kriminalitet, kan tv-overvågning være
af central betydning for efterforskningen. Politiet vil derfor ger-
ne kunne anmode om at måtte se optagelserne. Oplysningerne,
du angiver, er udelukkende tilgængelige for Politiet. Du skal kun
registrere kameraer, du selv har etableret, og/eller kameraer, som
du selv har brugsret til eller administrerer.

E-mail adresser
Grundejerforeningen vil gerne have e-mail adresse på alle med-
lemmer. Vi udsender med mellemrum nyhedsbreve pr. e-mail til
alle medlemmer, der har oplyst en mailadresse. Derudover vil vi
gerne kunne annoncere evt. nye arrangementer. Mangler vi din
e-mail adresse, så send den straks til formanden.

Gentofterenden
Der er fortsat planer om en “officiel indvielse” af Gentofteren-
den. En dato herfor er dog ikke fastlagt, men det skulle blive til
foråret, hvor træer og blomster er ved at springe ud.
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Dyssegaards Grundejerforening afholder

Generalforsamling
Mandag den 20. april 2020 kl. 19:00

Dyssegårdskirkens mødesal
Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne kalenderår.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent for 2020.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 130 pr. husstand.

4. Valg i henhold til vedtægternes § 9:
Mogens Laursen (ikke på valg)
Jens Jørgen Kjer (villig til genvalg)
Nora Munch
Jógvan S. Øregård (genopstiller ikke)
Mette Koch Jensen (villig til genvalg)
Karen Thobo (villig til genvalg)
Erik Stephansen (ikke på valg)

5. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsen foreslår genvalg af de nuværende:

Jørgen Løkke (villig til genvalg)
Sven Ljungberg (suppleant) (villig til genvalg)

6. Behandling af rettidigt indkomne forslag.
Bestyrelsen forslår en mindre ændring af vedtægternes §5: “Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april
måned” foreslås ændret til “Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned”.

Det kan være vanskeligt at finde lokaler i april måned, når der skal tages hensyn til medlemmers eventuelle ferie
omkring Påske. Med ændringen vil sidst i marts derfor kunne være et alternativ.

Forslag skal ifølge vedtægterne være indgivet skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

7. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne

Mogens Laursen
Formand

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

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

Efterlysning
Kunne du tænke dig at tage del i bestyrelsesarbejdet i Grundejerforeningen? Vi søger kandidater, så overvej det inden General-
forsamlingen. Der er mange måder, du vil kunne bidrage til arbejdet på, med nye ideer og ved udførelse af nogle af de praktiske
opgaver.
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Svanemøllen Skybrudstunnel
Projekteringen af Svanemøllen Skybrudstunnel fortsætter. Pro-
jektet har vi tidligere omtalt i Dyssegaards Nyt Nr. 2 2019. Efter
første præsentation af projektet på Gentofte Rådhus indsendte
Grundejerforeningen i februar 2019 et høringssvar til projektet,
hvor vi gjorde indsigelse mod at placere en kæmpeskakt – 16
meter i diameter – på plænen i Dyssegårdsparken, der er et fre-
det område. Vi foreslog at skakten skulle placeres på det ubenyt-
tede areal lige syd for Søborghusrenden hen mod kolonihaverne.
Selve skybrudstunnelen skal bores i en dybde af mellem 10 og
30 meter. I hvidbogen af forhøringen gav Projektet et arrogant
svar på vores indsigelse med begrundelser, der ikke afspejler de
faktuelle forhold. Det er værd at bemærke, at anlægsperioden
ifølge projektbeskrivelsen vil strække sig over ca. 5 år, og at byg-
gepladsaktiviteter vil beslaglægge et areal på ca. 2.500m2.

Grundejerforeningen skrev derfor en kommentar til Miljøsty-
relsen, der er tovholder i udarbejdelsen af miljøkonsekvensrap-
porten. Vi gjorde opmærksom på disse forhold, og Miljøstyrel-
sen foreslog efterfølgende Novafos og Hofor at indkalde til et
dialogmøde med Grundejerforeningen og Gentofte Kommune.
Dette møde blev afholdt på rådhuset 25. oktober. Her fortalte
projektlederen om den projektering, der var foregået siden den
første præsentation af projektet i februar. Den videre projekte-
ring er fortsat baseret på en placering af skakten og tilhørende
byggeplads i Dyssegårdsparken. Skakten (ca. 200m2) lukkes
med et betondæksel, hvor der i dækslet skal placere fire hængsle-
de dæksler à ca. 2x4meter for at give mulighed for løbende ad-
gang til inspektion og vedligeholdelse under driften. Der kan
ikke være græsplæne på dækslet over skakten. Anlægsaktiviteter-
ne vil beslaglægge ca. 1/3 af Dyssegårdsparkens boldbanes areal i
anlægsperioden.

Vi forlod mødet med en klar opfattelse af, at Grundejerfor-
eningens forslag om at flytte skakten syd for Søborghusrenden
ikke er blevet egentlig sagsbehandlet. Projektledelsen anser pla-
ceringen for at være uhensigtsmæssig, og et sådant argument har
vi meget svært ved at forholde os til. Projektlederen erkendte på

mødet, at der på det ubenyttede område syd for Søborghusren-
den er plads til både skakt og byggepladsaktiviteter. Der er ikke
og bliver ikke udarbejdet et mødereferat fra dialogmødet, ifølge
projektlederen hos Novafos, hvilket vi fra Grundejerforeningen
synes er meget bemærkelsesværdigt!

Der skal ved Grundejerforeningens løsning placeres en samle-
brønd i hjørnet af Dyssegårdsparken. Der vil ske tilledning fra
Gentofterenden og fra det regnvandsrør, der ligger nedgravet pa-
rallelt med Renden. Gennemføres Grundejerforeningens forslag
ville borearbejdet med tunnelen og den tilhørende bortkørsel af
jord stort set blive fjernet fra Dyssegårdsparken, når der kun skal
etableres en samlebrønd og ikke foregå bortkørsel af jord fra bo-
ring af tunnelerne. Der skal etableres en rørforbindelse mellem
de to skakter, for at kunne lede vandet fra Gentofteledningerne
til skybrudstunnelen. Det må forventes, at der alene fra selve
skakten og boringen mod Gladsaxevej/Utterslev Mose skal fjer-
nes langt mere end 6.000m3 jord, så der kan blive tale om en
betydelig trafikbelastning af lastvogne på Ved Renden i anlægs-
perioden, hvis projektets nuværende forslag gennemføres.

Syd for Søborghusrenden

Siden sidst
Bestyrelsen har deltaget i møder med
Fællesrådet, repræsentanter for grund-
ejerforeningerne i Gentofte kommune.
Fællesrådet har drøftet lokalplan 402
(om overdækninger, herunder udestuer),
der skal tydeliggøre hvordan bebyggelses-
procenten for en ejendom skal beregnes,
og tydeliggøre usikkerheder om højder
og afstande og mulige gener ved indkig
og udkig. Fællesrådet afholder møder
med GK Plan og Byg, og koordinerer
forinden holdningerne til de spørgsmål
og emner, der drøftes.

Vi har afholdt møde med GK Park og
Vej. Der er i 2019 på Dyssegårdsvej fore-
taget trafiktællinger (der kører ca. 4.500
køretøjer i døgnet) og hastighedsmålin-
ger, og hastighedsmålingerne viser at
85% kører med en hastighed under
49km/t. Politiet finder dette acceptabelt.

Der er dog i praksis ikke set eller sket
aktiviteter fra kommunal side efter de i
2019 afholdte møder om trafikforhol-
dene på hhv. Munkely og Dyssegårds-
vej. Vi afventer nye stop-forbuds skilte,
parkeringskampagne, flyers til uddeling
til ulovligt parkerede biler, samt tiltag
om adfærdsregulerende foranstaltnin-
ger.

Dialogmødet med Novafos, Hofor og
GK Park og Vej er refereret under Svane-
møllen Skybrudstunnel. Grundejerfor-
eningens høringssvar/forslag er blankt af-
vist (ikke hensigtsmæssig - det afhænger
jo af, hvorfra man ser det).

Observerer du manglende ramper (op-
kørsler fra vejbane til fortov) ved gade-
kryds eller huller i vejbelægningen, må
du meget gerne give GK et vink, via App
eller via hjemmesiden.

Bankoaften 2019
I november afholdt grundejerforeningen
den traditionelle bankoaften. Den blev
gennemført med stor succes, og som altid
oplevede vi stor søgning til bankospillet.
Flere end 60 medlemmer var mødt op til
denne hyggelige aften, hvor der blev spillet
om de mange flotte gevinster, vi var blevet
betænkt med af firmaer og handlende i
området.

Det var en hyggelig aften, hvor mange
kunne gå glade hjem med små eller store
gevinster. En stor tak til de firmaer og
handlende, som med deres donationer gav
os mulighed for afvikling af denne gode og
fornøjelige aften.
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GRATIS SALGSVURDERING
– Koster kun en kop kaffe!

LokalBolig Bülow & Gram Søborg/Dyssegård

Søborg Hovedgade 14 • 2870 Dyssegård • Tlf 39 30 93 10

Information om byggesager
Vidste du, at Gentofte Kommune, i lighed med mange andre
kommuner, har et digitalt byggesagsarkiv, hvor man kan se gam-
le sagsakter og dokumenter i igangværende byggesager.

Noget af det, der kan skabe nysgerrighed eller usikkerhed, er at
der går et byggeri i gang i nærheden af ens egen bolig. Eller at
der bliver handlet en ejendom, og inden man ser sig om, er det
gamle hus revet ned. Hvad skal der nu ske, hvor meget bliver
der bygget, hvordan kommer det til at se ud?

Nogle gange er man høringsberettiget, hvis der skal gives dis-
pensation fra kommuneplan eller lokalplan, men som ofte kan
man blot afvente i spænding, hvad der skal ske.

En anden situation kan være, at man har købt et hus, der er
blevet ombygget i årenes løb, og det kan enten være sjovt at se,
hvordan det oprindeligt så ud, eller man har brug for oplysnin-
ger i forbindelse med en planlagt renovering eller ombygning.

Hvor kan man få oplysninger i disse tilfælde? Svaret er
“www.weblager.dk”.

Her ligger alle byggesager på alle ejendomme i de kommuner,
som benytter systemet – og det gør Gentofte Kommune.

Der er gamle dokumenter om byggesager, som er scannet og
ligger i pdf format. Her er alt muligt blandet fra håndskrevne
sagsnoter, til byggetegninger, situationsplaner, tekniske byggebe-
skrivelser, dispensationer, afslag på dispensationer og meget an-
det.

Også nye og igangværende sager ligger i systemet. Allerede når
en byggesag oprettes med en ansøgning kommer dokumenterne
i systemet. Faktisk er det planen, at selv henvendelser om mulige
byggesager skal med, men dertil er man ikke helt kommet end-
nu.

Nye sager kan være låst, idet der kan være personfølsomme op-
lysninger i, men selv om en sag er låst, kan den ofte åbnes, hvis
man beder kommunens planafdeling om at gøre det. De vil så
vurdere, om der er dokumenter, som man ikke kan få adgang til.

Systemet er meget let at bruge:
• Gå ind på www.weblager.dk
• Vælg den kommune, hvor ejendommen ligger
• Vælg vej – ud fra listen med alle veje i kommunen.
• Vælg husnummer – ud fra listen over alle husnumre på vejen
• Der kommer nu information om matrikelnummer og byg-

ningsnummer,
• Tryk på ”søg”
• Listen over dokumenter kommer nu frem, og man kan blot

klikke på det dokument, man ønsker at se.

God fornøjelse med dette glimrende informationsværktøj.
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Elregningens opbygning
I marts nummeret af Dyssegaards Nyt 2019 forsøgte vi at be-
skrive elregningens begreber. Men, straks efter blev betegnelser-
ne ændret. Vi har nu spurgt hos Ørsted, der blev brugt som ek-
sempel, hvordan de nye betegnelser hænger sammen med dem,
vi kendte fra 2017.

Nettarif C (C står for normaltarif ) er el-leverandørens pris for
el pr. kWh. Elafgift er en afgift pr. kWh, som netselskabet op-
kræver på vegne af staten. PSO-tarif er en afgift pr. kWh, som
du betaler som bidrag til forskning i, udbygning og produktion
af vedvarende og miljøvenlig energi. PSO står for Public Service
Obligation eller offentlig forpligtelse. De offentlige servicefor-

pligtelser omfatter de omkostninger, som Energinet afholder på
samfundets vegne efter de formål, som er specificeret i Lov om
Elforsyning.  På grund af de meget varierende markedspriser på
el, fastsætter Energinet PSO-tarifferne fire gang om året for det
kommende kvartal. Net- og systemydelser er så en “diverse-
kasse”, der skal dække alle øvrige bidrag.

Vi har i 2019 alle fået el-målere, der kan fjernaflæses. Ørsted
ved dog i skrivende stund ikke, hvornår distributionsselskabet
(Radius) aktiverer de enkelte målere til at være timeafregnet.

Timeprisen for el varierer, som eksemplerne nedenstående for
hhv. lørdag den 7. dec. mandag den 27. jan. viser, bemærk, ska-
laen er forskellig de to dage. Men husk, at selve el-prisen kun
udgør ca. 12,5% af den totale pris pr. kWh. Man kan undgå at
afregne timevis, hvis man vælger have en aftale om el med en
fast pris, så kan prisen pr. kWh låses. På Ørsteds hjemmeside,
https://privat.orsted.dk/el/, kan du se mere om detaljer vedrø-
rende priserne.

Du betaler forud for dit elforbrug. Derfor opkræver el-selska-
bet dig for den strøm, som de regner med, du vil bruge. De ta-
ger udgangspunkt i det forventede årsforbrug, som de får fra dit
netselskab, dem der transporterer strømmen til din bopæl. Det
er typisk regnet ud på baggrund af det strømforbrug, du har haft
året før. De fordeler dog ikke forbruget ligeligt henover året. Ty-
pisk er din regning højere om vinteren end om sommeren. Det
er fordi, regningen gerne skal afspejle den måde, hvorpå du bru-
ger din strøm.

Nuværende betegnelser På en 2017-faktura hed det:

Nettarif C Nettarif C skabelon

Net- og systemydelser Transmissions nettarif

Net- og systemydelser Systemtarif

Net- og systemydelser Balance faktisk forbrug

PSO-tarif PSO-tarif

Elafgift Elafgift

Net- og systemydelser Netabonnement stikledning

Net- og systemydelser Netabo C forbrug skabelon

Mandag d. 27. januar 2020Lørdag d. 7. december 2019

Sankt Hans Aften
Dyssegård Grundejerforening inviterer også i år, i samarbejde med Dyssegård Bibliotek og Dysse-
gårdsspejderne, til Sankt Hans aften med et stort flot bål på den store plæne i Dyssegårdsparken.

Spejdernes aktiviteter for børn starter allerede kl. 18 – bl.a. med snobrødsbagning – og med salg
af kaffe/te, kage og sodavand. Kl.18:30 starter underholdningen ved Opus Pokus, en jazz-septet,
der spiller et bredt udvalg fra den globale sangbog. Kl. 19 byder Grundejerforeningen velkommen.
Borgmester Hans Toft holder båltalen kl. 20:30, og Opus Pokus fortsætter underholdningen mel-
lem og efter talerne. Når Opus Pokus holder pause, vil pigekoret AILA underholde med sange fra
højskolesangbogen. Der vil undervejs også være fællessang. Grundejerforeningen og biblioteket
trykker et sanghæfte. Kl. 21:00 tændes bålet, og vi får alle mulighed for at synge med på Midsom-
mervisen.

Kom og nyd aftenen sammen med familie, naboer og venner. Vi plejer at være mange samlet til
en fornøjelig aften.
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Handlede ejendomme i grundejerforeningens område i første halvår 2019
Adresse Postnummer Salgspris Dato Boligtype m2

Almindingen 22 * 2870 1.487.500 29-09-2019 Villa 106
Bøgehøj 34 2900 7.525.000 09-09-2019 Villa 163
Dalstrøget 9 2870 6.900.000 04-07-2019 Villa 155
Ellebakken 19 2900 6.375.000 14-10-2019 Villa 131
Ellemosevej 21 2900 5.400.000 30-09-2019 Villa 103
Ellemosevej 32 2900 4.500.000 01-09-2019 Villa 101
Ellemosevej 93 2900 2.250.000 09-09-2019 Villa 72
Fruevej 53 2870 5.325.000 24-07-2019 Villa 107
Frændevej 34A 2870 7.725.000 02-08-2019 Villa 148
Frøbakken 15 * 2870 2.484.300 31-08-2019 Villa 94
Grants Alle 35 2900 6.500.00 07-11-2019 Villa 131
Hagens Alle 31 2900 7.500.000 18-06-2019 Villa 158
Hjemmevej 7 2870 4.450.000 31-07-2019 Villa 92
Lyngbyvej 291A * 2900 2.250.000 09-07-2019 Villa 230
Mindevej 4 2870 6.250.000 30-06-2019 Villa 130
Mindevej 42 2870 5.450.000 11-09-2019 Villa 111
Munkehøj 10 * 2870 2.380.000 15-08-2019 Villa 110
Poppelhøj 25 * 2900 4.250.000 20-11-2019 Villa 146
Røntoftevej 22 * 2870 2.072.423 29-10-2019 Villa 96
Røntoftevej 43 2870 6.350.000 13-05-2019 Villa 110
Røntoftevej 6 2870 8.495.000 26-08-2019 Villa 170
Sønderengen 26 2870 8.820.000 15-05-2019 Villa 151
Vedbendvej 24 2900 6.750.000 11-07-2019 Villa 121
Almindingen 64 2870 5.260.000 17-08-2019 Rækkehus 100
Dyssegårdsvej 40 2870 5.550.000 13-08-2019 Rækkehus 128
Sønderengen 137 2870 4.850.000 05-12-2019 Rækkehus 105
Birkehøj 7, 2 2900 2.995.000 20-06-2019 Ejerlejlighed 85
Dalstrøget 105, st. mf 2870 1.595.000 19-09-2019 Ejerlejlighed 57
Dalstrøget 107, 3. mf * 2870 900.000 27-10-2019 Ejerlejlighed 57
Dalstrøget 116, 5 2870 1.550.000 01-08-2019 Ejerlejlighed 49
Dalstrøget 120, 1 2870 2.175.000 20-08-2019 Ejerlejlighed 76
Dalstrøget 120, 4 2870 2.175.000 23-06-2019 Ejerlejlighed 76
Dalstrøget 127, st. mf 2870 1.100.000 14-10-2019 Ejerlejlighed 45
Dalstrøget 66, 3. th 2870 2.800.000 23-09-2019 Ejerlejlighed 86
Dalstrøget 68, 3. tv 2870 2.500.000 29-09-2019 Ejerlejlighed 77
Dalstrøget 69, 1. th 2870 1.895.000 06-11-2019 Ejerlejlighed 59
Dalstrøget 69, 3. th 2870 1.995.000 13-06-2019 Ejerlejlighed 59
Dalstrøget 83, 1. th 2870 1.750.000 13-11-2019 Ejerlejlighed 59
Dalstrøget 85, 2. mf 2870 1.195.000 25-11-2019 Ejerlejlighed 44
Dalstrøget 87, st. mf 2870 1.450.000 26-09-2019 Ejerlejlighed 44
Dalstrøget 90, 2. tv * 2870 1.000.000 02-11-2019 Ejerlejlighed 76
Ellebakken 17, st 2900 5.400.000 01-08-2019 Ejerlejlighed116
Eskeager 3, 2. tv 2870 1.825.000 09-09-2019 Ejerlejlighed 63
Plantevej 15, 1. tv 2870 1.230.731 29-06-2019 Ejerlejlighed 59
Plantevej 19, 3. tv 2870 1.560.000 19-08-2019 Ejerlejlighed 58
Plantevej 23, st. tv 2870 1.820.000 13-08-2019 Ejerlejlighed 57
Plantevej 5, 2. tv 2870 1.670.000 20-07-2019 Ejerlejlighed 58
Søborg Hovedgade 14, 2. th 2870 1.600.000 07-10-2019 Ejerlejlighed 53
Sønderdalen 2, 1. th 2870 892.500 17-09-2019 Ejerlejlighed 69
Teglværksbakken 22, st 2900 5.500.000 19-08-2019 Ejerlejlighed210
Vangedevej 213, 3. th 2870 2.988.000 17-11-2019 Ejerlejlighed101
Vangedevej 214, 1 2870 4.425.000 15-07-2019 Ejerlejlighed118
Vangedevej 220B, st. tv * 2870 851.000 27-08-2019 Ejerlejlighed 60
Vangedevej 222A, st. th 2870 1.650.000 19-08-2019 Ejerlejlighed 61
Vangedevej 224B, 2. tv 2870 2.205.000 12-08-2019 Ejerlejlighed 80
Vangedevej 226A, 4. tv 2870 2.980.005 30-07-2019 Ejerlejlighed 85
Vangedevej 226B, 1. th 2870 1.595.000 23-09-2019 Ejerlejlighed 60
Vangedevej 228, 1. tv 2870 1.775.000 10-09-2019 Ejerlejlighed 61
Vangedevej 232B, st. th * 2870 518.500 03-10-2019 Ejerlejlighed 38

*) er familiesalg eller
andet salg

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’ & navn, adresse og e-mailadresse.

Du kan selvfølge også rette henvendelse til en fra bestyrelsen.
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Dyssegaards Grundejerforening
v/Mogens Laursen
Mindevej 20
2870 Dyssegård

Næste udgave af Dyssegaards Nyt
Planlægges udsendt primo oktober 2020
Deadline 23. august 2020

Kalenderen
18.03.2020 Bestyrelsesmøde

20.04.2020 Generalforsamling

06.05.2020 Bestyrelsesmøde

23.06.2020 Sankt Hans aften i Dyssegårdsparken

12.08.2020 Bestyrelsesmøde

02.11.2020 Banko

Bestyrelsen
Formand Mogens Laursen

Mindevej 20, 2870 Dyssegård
Tlf. 25 85 19 46
E-mail: mogensl@gmail.com

Næstformand Jens Jørgen Kjer
Dyssegårdsvej 76, 2870 Dyssegård
Tlf. 20 20 64 12
E-mail: jejk@mail.dk

Kasserer Nora Munch
Tuborgvej 133, 2900 Hellerup
Tlf. 40 92 85 35
E-mail: nora.munch@get2net.dk

Jógvan S. Øregård
Stenagervej 6, 2900 Hellerup
Tlf. 40 68 98 98
E-mail: dr.oregaard@me.com

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

Karen Thobo
Lyngbyvej 263A, 2900 Hellerup
Tlf. 51 50 67 45/39 68 00 13
E-mail: karen.thobo@city.dk

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

Dan Turèlls Plads
Vangede Bygade 39
2820 Gentofte

29 28 57 60

www.torpglas.dk

Glarmesterfirmaet

Torp Glas

Kvalitetshåndværk siden 1902

bi l ledindramning

drivhusglas

sol f i lm

brusenicher

sikkerhedsglas

energiglas

facadeglas

spej le


