
Forslag generalformsamling 2018 Bagsværdlund 
Blok 4 (Granvej 37, 41, 43, 45,  47, 49, 51) 
 
#1 
FORSLAG 
Restriktioner vedr. parkering langs Blok 5, og på parkringspladsen ved 
Blok 4. 
PRIS 
Gratis 
BAGGRUND 
Der findes på nuværende tidspunkt ingen interne regler vedr. parkering 
på området, hvilket resulterer i, at gæster samt beboere med to biler 
parkerer frit uden at tænke på konsekvenserne. 
For at friholde vejene, som skal benyttes af politi, brand- og 
redningskøretøjer i tilfælde af behov for akut hjælp (ulykker, brand, 
personredning), så foreslår vi, at man fremover kun må parkere i de 
opmærkede båse samt i egne carporte. 
Dette giver samtidig bedre oversigtsforhold i forbindelse med ind- og 
udkørsel, således vi undgår ulykker med legene børn og er “skjult” bag 
tilfældigt parkerede biler. 
Såfremt reglerne ikke opretholdes bør man efterfølgende (gen)overveje 
om der skal tilknyttes parkeringsservice, som må udstede afgifter. 
I øvrigt må man se på det æstetiske, både af hensyn til blok 3, blok 4 og 
andre - det pynter ikke med en overfyldt p-plads. Det frie areal på p-
pladsen bruges som fællesområde, fx for børn der løber på rulleskøjter 
osv og kantstenen mod nr 37 bruges som siddeplads.  
 
  



#2 
FORSLAG 
Aflåsning af storskraldsområdet.  
PRIS 
Ukendt for lås og port. 
BAGGRUND 
På nuværende tidspunkt er der fri adgang til storskraldsområdet for 
enden af Blok 3. På sigt vil den uhindrede adgang friste klunsere, til dagligt 
at komme forbi og fjerne genstande. 
Dette kan middelbart synes uskyldigt, men faktisk har storskraldet en 
værdi for Kommunen, og er derfor er med at holde de samlede 
affaldsgebyrer lave til glæde for os alle. Samtidig giver det en øget og 
unødvendig trafik i området. 
Hvis muligt installeres en lås som er kompatibel med det nuværende 
låsesystem, og alternativt en kodehængelås, hvor koden kan skifte efter 
behov. 
 
  



#3 
FORSLAG 
Opsætning af fast genstand ved indmundingen til stien fra Bagsværd 
Hovedgade (ved Pinievej) 
PRIS 
Ukendt 
BAGGRUND 
Efter at stien har fået belægning benyttes den fejlagtig i højere grad af 
biler, der kører ind eller igennem området til fare for stiens primære 
brugere, nemlig gående og cyklister. Det giver samtidig slitage på det 
grønne område langs Blok 1, idet det efterfølgende overkøres. 
En fast genstand vil hindre denne indkørsel, og skabe større sikkerhed for 
særlig de mange børn i området. 
En genstand kunne f.eks. være en stor sten, en blomsterkumme eller en 
mobil bom/pæl, som kunne oplåses med nøgle, så der kan gives fri adgang 
til hele stiens bredde i forbindelse med snerydning. 
 
  



#4 
FORSLAG 
Opsætning af vejnummer-skilte ved indkørslerne Pinievej og Granvej. 
PRIS 
Ukendt 
BAGGRUND 
Bagsværdlund er et så nyt område, at de præcise adresser ikke fremgår af 
GPS og vejvisertjenester som f.eks. Google Maps. For at hjælpe 
besøgende og ikke mindst politi, brand- og redningstjenester med at finde 
vej opsættes skilte ved de to nuværende hovedindgange. 
Forslag til skiltetekst: “Granvej 29-51” og “Pinievej 2-6 A-D”. 
 
  



#5 
FORSLAG 
Opsætning af Nabohjælp-skilte ved indkørslerne Pinievej og Granvej. 
PRIS 
Skiltene måler 35 x 50 cm og koster 366 kr. inkl. moms og forsendelse. 
Et sæt af monteringsbeslag koster 125 kr. inkl. skruer (et sæt pr. skilt). 
BAGGRUND 
Bagsværdlund har indtil nu kun været udsat for mindre tyverier. For at 
forebygge yderligere kriminalitet opsættes skiltene ved de to 
hovedindgange for at synliggøre overfor uvedkommende at området 
overvåges. 
Derudover opfordres alle til at tilmelde sig nabohjælp netværket, opsætte 
egne klistermærker og benytte app’en, så der kan deles advarsler med 
hele nabolaget. 
Vær opmærksom på, at Teknik og Miljøforvaltningen i Gladsaxe 
Kommune skal godkende placering af skilte på offentlige veje, stier. 
privat/fællesveje og privatveje indenfor byzonen. 
 
  



#6 
FORSLAG 
Indhegning og aflåsning af affaldscontainer i Bagsværdlund.  
PRIS 
Ukendt 
BAGGRUND 
På nuværende tidspunkt er der fri adgang til skraldespande i 
Bagsværdlund.  
Dette er yderst  uæstetisk og gør, at affaldsspænde, pap og plastik 
container bliver fyldt op af andre end de husene, de tilhører. 
Hvis muligt installeres en lås som er kompatibel med det nuværende 
låsesystem, og alternativt en kodehængelås, hvor koden kan skifte efter 
behov. 
 
  



#7 
FORSLAG  
Opsætning af et fælles cykelparkeringsplads/cykelstativer 
PRIS 
Ukendt 
BAGGRUND 
Alle huse har rigtig mange cykler, og det kunne være praktisk at kunne 
samle dem et sted, ligesom de har bygget et lille areal ved den nye blok, 
hvor deres cykler kan parkeres.  
 
 
 
 
 
 


