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I øvrigt
E-mail adresser
Grundejerforeningen vil gerne have e-mail adresse på alle med-
lemmer. Vi udsender sædvanligvist månedlige nyhedsbreve pr.
e-mail til alle medlemmer, der har oplyst en mailadresse. Derud-
over vil vi gerne kunne annoncere arrangementer som besøget
hos Østergro. Mangler vi din e-mail adresse, så send den straks
til formanden.

Japan pileurt (invasivt ukrudt)

Japan pileurt blev for mange år siden indført til landet som
prydplante. Nu anses den imidlertid for at være en meget skade-
lig ukrudtsplante. Japan pileurt (Fallopia Japonica) trives godt,
og der gøres en massiv indsats for at bekæmpe denne invasive
plante. Den har hjerteformede blade og tætte hule bambusagtige
stængler. Den blomstrer sent på sommeren med klynger af små
flødefarvede blomster – det er en plantedjævel i hjerteforklæd-
ning, og du skal bekæmpe den.

Plettet voldsnegl (invasiv snegleart)
Plettet voldsnegl (Helix aspersa) er en landlevende snegl med
sneglehus. Huset er 2½-4 cm i diameter (lidt mindre end en
vinbjergsnegl). Dens hus har mørke tværstriber, men skjoldmøn-
steret kan dog variere betydeligt.

Plettet voldsnegl er uønsket, fordi den kan have en betydelig
påvirkning på hjemmehørende plantearter og andre sneglearter,
hvor den optræder i høje tætheder. Danmark ligger omkring
nordgrænsen for artens udbredelse, men med de forventede kli-
maforandringerne vil plettet voldsnegl lokalt kunne optræde i
høje tætheder, da arten kan gennemføre flere livscykler pr.
år. Den plettede voldsnegl må bekæmpes året rundt. De samme
bekæmpelsesteknikker som man anvender mod iberisk skovsnegl
alias dræbersneglen (Arion lusitanicus) kan fint anvendes mod
voldsneglen. Man bør altid indsamle og aflive voldsneglene, når
man møder dem.

Der mangler viden om plettet voldsnegls udbredelse i Dan-
mark. Derfor vil Miljøstyrelsen gerne vide, hvis du har set en
plettet voldsnegl. Indberet din observation via
https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/bloeddyr/vold-
snegl/.

Renholdelse af fortove
Som grundejer har du pligt til at renholde og fjerne ukrudt på
eget fortov og stier, samt beskære træer og buske ud mod fortov
og stier. Er du forhindret i at klare renholdelsesopgaven selv, skal
du sørge for, at en anden kan gøre det for dig.

Ofte er fortovene fuldstændigt ufremkommelige, fordi hække,
buske eller træer med grene og lange skud dækker den ene halv-
del, og biler parkeret godt oppe på fortovet dækker på den an-
den.

Park&Vej renholder de kommunale arealer, herunder køreba-
ner, rendestene, cykelstier og parkeringspladser.

Du kan hjælpe Park&Vej med at feje rendestenen og rense
regnvandsriste – så er du med til at sikre, at vandet løber hen,
hvor det skal.

Fjern blade, grus og andet, der har lagt sig omkring vejristen,
og smid det i affaldsbeholderen. Fej det ikke ned i vejristen – det
kan tilstoppe brønden på sigt.

Når vinteren kommer. Snerydning og saltning er også en fælles
opgave for borgere og kommune. Her er ansvaret fordelt på den-
ne måde:
• Park&Vej sørger for snerydning og saltning på alle kommuna-

le veje, cykelstier og parkeringspladser.
• Grundejere, som bor på offentlig vej, har ansvar for at rydde

sne, salte eller gruse på eget fortov, og sikre adgang til ejen-
dommen for avisbud og renovationsarbejdere.

Ulovlig parkering
Holder et køretøj ulovligt parkeret til gene for fodgængere, cyk-
lister eller andre trafikanter, kan du kontakte Politiet ved at ringe
114. Husk, man må ikke standse eller parkere på steder eller på
måder, der er til fare eller ulempe for færdslen. Du må kun par-
kere eller standse i højre side af vejen i færdselsretningen. Du må
ikke standse eller parkere din bil i vejkryds eller inden for 10
meter fra den nærmeste kant af en tværgående vej. I vores områ-
de parkeres biler desværre også ofte til gene for ind- og udkørsel
fra private grunde.

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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Bankospil

Dyssegaards Grundejerforening afholder for foreningens medlemmer sit årlige bankospil
mandag den 4. november 2019 kl. 19:00

i Dyssegårdskirkens mødelokaler.
Mange af lokalområdets handlende og firmaer yder foreningen stor støtte ved at skænke mange flotte gevinster.
Entreen er 15 kr., heri indbefattet 1 plade for 6 gennemgående spil. 4 ekstra plader koster 35 kr., og enkelte plader
koster 10 kr. pr. styk.
I hvert spil er der 1 hovedpræmie ved fuld plade og rækkegevinster. Der vil blive afholdt ekstra spil.

Velkommen til en hyggelig aften.
Festudvalget

GRATIS SALGSVURDERING
– Koster kun en kop kaffe!

LokalBolig Bülow & Gram Søborg/Dyssegård

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

Bemærk, at Grundejerforeningen har opdateret foreningens
hjemmeside til et nyt format, se www.dyssegaardsnyt.dk
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Svanemøllen Skybrudstunnel
Et af de projekter, vi kommer til at høre meget mere om i de
kommende år, er Svanemøllen Skybrudstunnel.

Efter de alvorlige konsekvenser, som skybruddet den 2. juli
2011 – og andre, mindre kraftige skybrud – har haft for Hoved-
stadsområdet, er der udarbejdet klimatilpasningsplaner for Kø-
benhavns Kommune, Gladsaxe Kommune og Gentofte Kom-
mune.

Med baggrund i konkretiseringen af skybrudsplanen for Bispe-
bjerg, Ryparken og Dyssegård planlægger HOFOR og Novafos
at etablere en skybrudsledning i den nordlige del af København
og langs kommunegrænsen mellem København og Gladsa-
xe/Gentofte.

Selve projektet, som er anmeldt til Miljøstyrelsen, består af en
tunnel i to tunnelgrene fra hhv. Lygten over Ryparken ud i Sva-

nemøllebugten (sydlige) og fra Nordkanalen via Dyssegårdspar-
ken og Søholmslund til Svanemøllens Kaserne (nordlige) og der-
fra ud i Svanemøllebugten . Ved tunnelens start inde i landet
forventes diameteren at være 2,2 m på den nordlige gren og 3,2
m på den sydlige gren. De to dele af tunnelen i Gentofte kom-
mune forventes at have en indvendig diameter på hhv. 2,2 m og
2,5 m. Ved udløbet forventes diameteren at være 4,7 m. Tunne-
len bliver anlagt 10-30 m under terræn.

Tunnelen skal bortlede vand fra skybrudsoplandet i et omfang,
så det overordnede servicemål om maksimalt 10 cm vand på ter-
ræn i skel mellem privat og offentligt areal ved en 100-års regn
kan overholdes.

For at kunne føre vand ned i tunnelen, når den er i drift, og
for at kunne udføre selve tunnelkonstruktionen er det nødven-
digt med et antal skakte. En af disse er planlagt til at skulle pla-
ceres på plænen i Dyssegårsparken. Skaktens diameter vil være
ca. 16m. Ved de dybe udgravninger kan der blive anvendt seks-
kantpæle eller slidsevægge som byggegrubeindfatninger. Tunne-
len bores med en tunnelboremaskine . Kravet til areal for bygge-
og oplagsplads i forbindelse med en skakt er i projektbeskrivel-
serne estimeret til mellem 2.500 og 5.000m2. Anlægstiden for
selve tunnelprojektet er estimeret til ca. 5 år. Men, hvilke offent-
lige eller halvoffentlige projekter i nyere tid har overholdt tids-
planen? Projektet vil, hvis det gennemføres som skitseret, påvir-
ke Dyssegårdsparken og borgernes anvendelse af området væ-
sentligt i anlægsperioden, dvs. over en flerårig periode.

I forbindelse med skaktene skal der etableres udluftningsstud-
ser og pumpestationer og en bygning med adgang til servicering
af skakten.

Svanemøllen Skybrudstunnel linjeføring
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Dyssegårdsparken er fredet, jf. fredningsnr.: 5591 B, og i fred-
ningsbeskrivelsen står bl.a.: “Arealet bevares som rekreativt grønt
område og drives som park/boldbane. På det fredede areal må
ikke anbringes bygninger, boder, skure eller andre indretninger
af varig karakter, hvis tilstedeværelse ikke tjener parkens formål.”

Grundejerforeningen har derfor i februar i høringsrunden til
Miljøstyrelsen gjort indsigelse, jf. Miljøkonsekvensrapport for
Svanemøllen Skybrudstunnel j.nr. MST-531-00023. Indsigelsen
kan ses på foreningens hjemmeside. Vi finder, at placeringen af
en skakt i Dyssegårdsparken er uacceptabel. Skakten er i planen
placeret ved en af de centrale indgange til parken. Skakten vil
stride mod fredningsbestemmelserne, vil dække en større del af
græsarealet/boldbanen, og vil skæmme helhedsindtrykket af par-
ken som et rekreativt grønt område. Vi foreslår derfor, at skak-
ten (DYS) placeres lige syd for Søborghusrenden, i det grønne
område nord for Emdrup idrætspark og lige vest for kolonihave-
området. Vi foreslår endvidere, at der ved boring af tunnelen fra

begge sider bores mod “DYS”-skakten af hensyn til bl.a. trafikale
forhold, vejenes bæreevne, og for at minimere støjniveauet i om-
rådet i anlægsperioden.

Der kom til Miljøstyrelsen i alt 76 høringssvar – alle er gengi-
vet i hvidbogen for Svanemøllen Skybrudstunnel. Grundejerfor-
eningens høringssvar er nr. 28.

Vores indsigelse er gengivet som: “Dyssegaards Grundejerfor-
ening gør indsigelse mod placeringen af en skakt ved DYS, og
oplyser at placeringen vil stride imod fredningsbestemmelserne
for fredningen af Dyssegårdparken. Der foreslås en alternativ
placering af skakten syd for Søborghusrenden, i det grønne tre-
kantsområde nord for Emdrup idrætspark og vest for koloniha-
veområdet. Derudover bemærkes det, at selve borearbejdet bør
foregå i retning mod DYS skakten af hensyn til trafikforhold,
vejenes bæreevne og for at minimere støjgener under anlægsfa-
sen.”

I hvidbogen er kommentaren til grundejerforeningens hø-
ringssvar: “En placering af DYS-skakten syd for Søborghusren-
den i Emdrup Idrætspark har tidligere været undersøgt i forbin-
delse skybrudskonkretiseringsplanen. Denne løsning er ikke
hensigtsmæssig, dels fordi indgrebene i boldbaner og øvrige
idrætsfaciliteter er uønsket i et område, hvor presset på idrætsfa-
ciliteter er stort, dels er adgangsforholdene og adgangsvejene i
stor udstrækning de samme som ved en placering nord for Sø-
borghusrenden.”

Grundejerforeningen vil følge op på hvidbogens kommentar,
idet der ved vores forslag til placering, så vidt vi kan skønne,
ikke er behov for indgreb i boldbaner og idrætsfaciliteter, og ad-
gangsvejene til “byggepladsen” kan ikke være de samme. Der lig-
ger et stort ubenyttet område mellem boldbanerne mod øst og
Søborghusrenden, og området skulle være stort nok til at kunne
rumme byggepladsen.

Der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, som skal om-
fatte anlægsfasens betydning for parker og de grønne områder
samt den rekreative anvendelse af disse. I vurderingen skal indgå,
i hvilket omfang bygge-pladserne vil inddrage arealer og evt. be-
grænse adgangen til og oplevelsen af de nævnte grønne områder.
I vurderingen skal indgå fredede områder og den forventede på-
virkning af disse i forhold til formålet med fredningen. Det skal
også indgå i hvilket omfang, der forventes at kræve dispensation
fra fredningen og om denne umiddelbart må forventes meddelt.

Skakt til tunnelen

Siden sidst
På generalforsamlingen i april fremsatte
bestyrelsen forslag om at tilrette forenin-
gens vedtægter. Efter nogen diskussion
om detaljer blev ændringerne vedtaget.
Men, da der ikke var mødt tilstrækkeligt
mange medlemmer på den ordinære ge-
neralforsamling, blev vedtægtsændringer-
ne endelig vedtaget på en ekstraordinær
generalforsamling 16. maj.

Bestyrelsen har deltaget i møder med
Kommunens afdeling Park&Vej og bebo-
ere om trafikken på Dyssegårdsvej mellem
Vangedevej og Søborg Hovedgade. Fire
hovedtemaer var til debat: hasarderet kør-
sel og tæt trafik, smalt fortov, parkerings-
udfordringer, og uoverensstemmelse mel-

lem registreret uheldsdata og borgernes
oplevede virkelighed. Problemerne, som
de opleves, eksisterer vist fortsat. Gentofte
kommune vil påbegynde et kampagnear-
bejde med fokus på adfærdsregulering af
trafikanter på Dyssegårdsvej.

Der har ligeledes været tilsvarende mø-
der om trafikforholdene på Munkely.
Parkeringsudfordringerne er her hoved-
temaet. Park&Vej har lovet, at skiltnin-
gen om parkeringsforbud på nordsiden
af vejen nærmest Søborg Hovedgade vil
blive ændret. Det er dog ikke sket i skri-
vende stund. Politiet er blevet opfordret
til at se på forholdene, men det hjælper
ikke så meget, når patruljevognen blot

kører forbi og iagttager de ulovlige parke-
ringer.

Vi har to årlige dialogmøder med
Park&Vej, hvor vi har lejlighed til at drøf-
te lokale forhold. Senest 11. september
hvor bl.a. Svanemøllen Skybrudstunnel
og Gentofterenden var på dagsordenen.

Bestyrelsen har også deltaget i Fællesrå-
dets møder om mere generelle forhold,
der er fælles for alle grundejerforeninger.
Fællesrådet mødes jævnligt med Gentofte
kommunes afdeling Plan&Byg. I dette
regi drøftes bl.a. lokalplaner, byggesags-
processen i Gentofte Kommune, hørings-
processen ved byggesager og nabooriente-
ring.
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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

Sankt Hans Aften

Her i 2019 faldt Sankt Aften
på en søndag, hvor vejret viste
sig fra den gode side med tør-
vejr og en del sol.

Som tidligere år havde
grundejerforeningen i samar-
bejde med Dyssegårdsspejder-
ne og det lokale bibliotek invi-
teret til bål og familiehygge og
forskellige aktiviteter i Dysse-
gårdsparken.

Det gode vejr gav stor søg-
ning til arrangementet, hvor vi
på fornøjelig vis kunne afvikle
det efterhånden kendte pro-
gram. Aktiviteterne startede kl.
18, og efter velkomst af grund-
ejerforeningens formand Mo-
gens Laursen var der musisk
underholdning af jazz-bandet
Opus Pokus. Kl. 20:30 kom
borgmester Hans Toft forbi
med en sommertale til os lokale
borgere om, hvad der rører sig i
kommunen, herunder at nu vil

vi ikke finde os i de mange ind-
brud og tyverier i kommunen.
Derfor har kommunen planer
om at oprette et privat vagt-
værn. Desuden opfordrede
borgmesteren til godt nabo-
skab, og til at vise respekt i
mange sammenhænge, trafik
og parkering bl.a.

I løbet af aftenen sang vi for-
skellige fællessange, og det
hele sluttede med at bålet blev
tændt, og vi sang alle med på
midsommervisen.

Vi fik flere kommentarer gå-
ende på, om vi ikke kunne
tænde bålet på et tidligere tids-
punkt. Mange børnefamilier
med mindre børn deltager, og
at tænde bålet kl. 21:30 er for
sent for de mindre børn.
Grundejerforeningen overve-
jer, om bålet næste år skal tæn-
des kl. 21.

/GS

Tur til Østergro

Den 2. august besøgte 20
medlemmer af grundejerfor-
eningen ØSTERGRO på taget
af en 5 etagers bygning på
Østerbro.

Det er Danmarks første tag-
landbrug, et fællesskabs-styret
landbrug. Under navnet CSA:
Community Supported Agri-
culture findes denne slags
landbrug i mange lande.

Formålet er at dyrke jorden
og levere afgrøderne af de øko-
logiske produkter direkte til
forbrugeren. Herved opnår
forbrugeren at få helt friske va-
rer.

ØSTERGRO har eksisteret i
5 år. Det dækker et areal på
350 m2, hvor der dyrkes man-
ge slags grøntsager, og på taget
har de et drivhus med tomater.

Desuden er der bistader, hvor-
fra de udvinder og sælger hon-
ning, og så har de et hønse-
hold og to kaniner.

Konceptet er, at de 40 beta-
lende medlemmer hjælper til,
og hver uge henter de en kasse
med varer. Der er også mange
frivillige tilknyttet.

I restauranten, hvor der ved
et langbord er plads til 20 per-
soner, kan man spise om afte-
nen. Der er rift om pladserne,
så der skal bestilles pladser i
god tid inden, hvis man øn-
sker at deltage. Det er ikke en
vegetar restaurant, selvom de
producerede grøntsager er en
stor del af serveringen.

Vi havde et godt besøg der
og kan varmt anbefale at besø-
ge stedet. /KT
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Handlede ejendomme i grundejerforeningens område i første halvår 2019
Adresse Postnummer Salgspris Dato Boligtype m2

Aftenbakken 5 2870 5.225.000 16-12-2018 Villa 105
Almindingen 69 2870 8.125.000 15-01-2019 Villa 172
Alrunevej 27 2900 7.750.000 07-03-2019 Villa 175
Brødrevej 24 2870 5.900.000 11-04-2019 Villa 105
Brødrevej 28 2870 7.750.000 29-03-2019 Villa 193
Brøndlunds Allé 26 2900 8.170.000 24-02-2019 Villa 184
Bøgehøj 46 2900 5.500.000 11-02-2019 Villa 147
Bøgehøj 51 2900 6.045.000 25-01-2019 Villa 117
Dyssegårdsvej 101 2870 6.500.000 26-02-2019 Villa 102
Dyssegårdsvej 59A 2870 5.000.000 25-04-2019 Villa 104
Ellemosevej 11 2900 4.600.000 10-03-2019 Villa 92
Ewaldsbakken 2A 2900 4.600.000 24-04-2019 Villa 139
Fruevej 41 2870 5.999.000 13-05-2019 Villa 101
Frændevej 5 * 2870 1.200.000 09-01-2019 Villa 106
Grants Allé 57 2900 5.500.000 13-06-2019 Villa 92
Havsgårdsvej 30 2900 6.800.000 28-05-2019 Villa 165
Højsgårds Allé 13 2900 9.000.000 07-03-2019 Villa 156
Højsgårds Allé 42 * 2900 3.225.000 20-03-2019 Villa 176
Højsgårds Have 3 2900 8.000.000 22-03-2019 Villa 160
Mindevej 50 2870 6.075.000 14-04-2870 Villa 108
Munkegårdsvej 10 2870 5.910.000 20-04-2019 Villa 123
Poppelhøj 19 2900 6.750.000 07-03-2019 Villa 143
Rødstensvej 22B 2900 5.400.000 13-02-2019 Villa 131
Rødstensvej 25 2900 5.025.000 17-01-2019 Villa 102
Stenagervej 18 2900 6.800.000 02-04-2019 Villa 192
Stjerneborg Allé 10 2870 6.750.000 13-03.2019 Villa 136
Sønderdalen 13 2870 5.215.000 13-02-2019 Villa 109
Sønderdalen 44 2870 8.800.000 03-12-2018 Villa 244
Sønderengen 4 2870 6.100.000 12-11-2018 Villa 196
Sønderengen 69 2870 4.010.000 30-04-2019 Villa 118
Søndergårdsvej 18 * 2870 2.011.667 03-05.2019 Villa 127
Søndergårdsvej 69 2870 4.010.000 30-04-2019 Villa 118
Tuborgvej 157 2900 9.400.000 13-02-2019 Villa 194
Vesterdalen 50 2870 6.590.000 08-03-2019 Villa 129
Sønderengen 127 2870 5.450.000 24-04-2019 Rækkehus 105
Dalstrøget 102, 3. 2870 2.245.000 15-03-2019 Lejlighed 76
Dalstrøget 104, st 2870 1.230.000 13-02-2019 Lejlighed 49
Dalstrøget 107, 1. tv * 2870 550.000 24-01-2019 Lejlighed 72
Dalstrøget 114, 4. 2870 2.595.000 17-04-2019 Lejlighed 87
Dalstrøget 116, 1. 2870 1.395.000 08-03-2019 Lejlighed 49
Dalstrøget 122, 3. 2870 1.645.000 01-03-2019 Lejlighed 49
Dalstrøget 127, 1. mf 2870 1.300.000 26-02-2019 Lejlighed 45
Dalstrøget 63, 3. mf 2870 1.375.000 06-01-2019 Lejlighed 44
Dalstrøget 71, 2. th 2870 1.800.000 02-05-2019 Lejlighed 60
Dalstrøget 72, 3. tv 2870 3.200.000 20-02-2019 Lejlighed 96
Dalstrøget 77, 1. 2870 3.700.000 13-02-2019 Lejlighed 116
Dalstrøget 83, 2. tv 2870 1.995.000 01-04-2019 Lejlighed 59
Dalstrøget 86, 2. 2870 3.100.000 06-04-2019 Lejlighed 88
Dalstrøget 87, 2. mf 2870 1.200.000 04-02-2019 Lejlighed 44
Dalstrøget 92, 1. th 2870 1.200.000 13-02-2019 Lejlighed 86
Dalstrøget131, 1. mf 2870 1.600.000 21-02-2019 Lejlighed 45
Grøntoften 7, 2. tv 2870 1.805.000 25-02-2019 Lejlighed 66
Lundedalsvej 38, 2. 2 2900 3.445.000 04-04-2019 Lejlighed 76
Plantevej 17, 3. th 2870 1.600.000 07-03-2019 Lejlighed 58
Plantevej 17, 4. th 2870 1.700.000 25-05-2019 Lejlighed 58
Plantevej 19, 1. tv 2870 1.750.000 22-05-2019 Lejlighed 58
Plantevej 19, 3. tv * 2870 384.045 31-01-2019 Lejlighed 58
Plantevej 23, 4. th 2870 1.930.000 14-05-2019 Lejlighed 57
Plantevej 3, 4. tv 2870 1.925.000 08-03-2019 Lejlighed 59
Søborg Hovedgade 12, 1. m 2870 1.600.000 06-02-2019 Lejlighed 64
Søborg Hovedgade 12, 1. th 2870 1.635.000 18-04-2019 Lejlighed 70
Søborg Hovedgade 8D, 2. th 2870 1.500.000 07-01-2019 Lejlighed 53
Søborg Hovedgade 8E, 2. th 2870 625.000 08-03-2019 Lejlighed 62
Vangedevej 150A, 2. th 2870 1.115.000 01-02-2019 Lejlighed 65
Vangedevej 154A, 1. mf 2870 1.350.000 06-02-2019 Lejlighed 49
Vangedevej 156D, st. tv 2870 2.745.000 27-02-2019 Lejlighed 70
Vangedevej 156E, 2. th 2870 2.800.000 01-06-2019 Lejlighed 83
Vangedevej 156E, 2. tv 2870 2.750.000 17-04-2019 Lejlighed 79
Vangedevej 160B, 1. tv 2870 2.750.000 21-05-2019 Lejlighed 79
Vangedevej 162A, 2. th * 2870 980.000 19-02-2019 Lejlighed 70
Vangedevej 207, st 2870 4.200.000 25-01-2019 Lejlighed 113
Vangedevej 222B, 4. tv 2870 1.750.000 05-04-2019 Lejlighed 60
Vangedevej 232B, 2. tv 2870 975.249 29-03-2019 Lejlighed 76
Vangedevej 234, 2. th 2870 2.625.000 11-02-2019 Lejlighed 6
Vangedevej 234A, 1. th 2870 330.000 25-02-2019 Lejlighed 53

*) er familiesalg eller
andet salg
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Dyssegaards Grundejerforening
v/Mogens Laursen
Mindevej 20
2870 Dyssegård

Næste udgave af Dyssegaards Nyt
Planlægges udsendt primo marts 2020
Deadline 23. januar 2020

Kalenderen
09.10.2019 Bestyrelsesmøde

04.11.2019 Fællesrådet har møde med Plan&Byg

04.11.2019 Bankospil

kl.19 i Dyssegårdskirkens store mødesal

Januar 2019 Bestyrelsesmøde

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
Moselukket 9, 2920 Gentofte
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


