
Grundejerforeningen Bagsværdlund 

Information til beboerne 
Så er hjemmesiden opdateret med referatet fra Generalforsamlingen, beretningen og Revisorens regnskab 

og protokoller.  

Bestyrelsen har endnu ikke afholdt det første møde, hvor vi fordeler opgaverne mellem os. Information om 

dette kommer når mødet er afholdt. 

I nær fremtid vil der blive placeret nogle store sten rund om i området. Ved generalforsamlingen i 2018, 

blev det besluttet at gøre noget ved arealet Pinievej og stien ved Leglighed blok 1. I første omgang ville vi 

opsætte en form for rækværk, men vi synes det vil skæmme området for meget. Derfor har vi besluttet at 

indkøbe nogle store sten der vil blive placeret så det ikke er muligt at køre hen over nedsivningsanlægget til 

stien. Samtidig vil vi placere nogle sten stratetiks rundt i området, for at forhindre biler i at køre steder vi 

ikke ønsker at de skal køre.  

Legeplads 
Af referatet fremgår det ikke, at der på generalforsamlingen blev talt om at man ikke ønsker at der 

opsættes trampoliner. Bestyrelsen vil naturligvis respektere de mange der udtrykte bekymring ved brugen 

af trampoliner, og vi vil ikke tage initiativ til opsætning af disse. Hvis der skal trampoliner op i området, vil 

dette første ske efter en vedtagelse på en generalforsamling. Vi lovede også at hvis et legeredskab blev sat 

op tættere end 4 meter til beboelse, vil der ske en nabohøring sted.  

Som det fremgår af Facebook siden, vil der snart blive opsat sandkasse, klatrestativ og en vippe. 

Legepladsgruppen arbejder videre med de beslutninger der blev truffet på generalforsamlingen.  

Bestyrelsen har haft et møde med Region hovedstaden. På mødet snakkede vi om det rensningsanlæg der 

er ved at være færdigt ved Vadstrupvej. På bagsiden af huset, ind mod Bagsværdlund, bliver der en stor 

græsplæne. I første omgang vil der blive boldbane, og opsat et gyngestativ. Når vi har set hvor stor plænen 

er, vil legepladsudvalget komme op med et forslag til hvordan vi kan udnytte dette område. Det er en af de 

eneste pletter vi har der er helt lige. Samtidig ligger det lidt afsides, og det betyder at vi ikke genere nogen, 

ved at etablere et legeområde. De fodboldmål der står ved blok 8/4 vil blive flyttet derover. Vi placerer et 

mål i området bag søen ved blok 8/4 så der kan blive spillet lidt bold i området.  

Grundejerforeningsmøde 
Gladsaxe kommune har netop afholdt deres årlige møde med grundejerforeninger i kommunen. På mødet 

fik vi informationer vedrørende: Den digitale infrastruktur, madaffald, letbanen, samt andre informationer. 

Ønsker man at se læse om disse emner, kan dette se på gladsaxe.dk/grundejerforeningsmoede 

På mødet informerede Gladsaxe Kommune at der i starten af april afleveres ny affalds containere til alle 

parcelhuse og rækkehuse i Gladsaxe. Containeren er delt op i to rum. Et lille rum til madaffald, og et større 

til alt andet husholdningsaffald. Plastik, metal, papir og pap skal stadig sorteres, og putte i de respektive 

containere. 

Det betyder at det affalds skab vi har købt, skal fjernes. Hvis man ønsker at få den væk, kan man få 

kommunen til at hente den. Læs på hjemmesiden hvordan man kan få kommunen til at fjerne skabet.  

https://www.gladsaxe.dk/Default.aspx?ID=83631
https://www.gladsaxe.dk/Default.aspx?ID=83631


Fremover skal vi sortere husholdningsaffald i madaffald og andet husholdningsaffald. Ordningen starter op 

1. maj. Så selvom I modtager den nye container noget før, skal I ikke begynde at anvende madsiden før 

efter 1. maj.  

Med den nye container, kommer der også en mindre beholder, som man skal have inde i sit køkken. Med 

den følger der en rulle blå poser. Mere information kan hentes på 

https://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/byg_og_bolig/affald_og_genbrug/affalds-

_og_genbrugsordninger/mad-_og_restaffald 

OPRÅB. 
Vi har oplevet nogle gange at Pap Containeren er så fyldt at låget ikke kan lukkes. Det betyder at 

renovationen IKKE tømmer containeren. Vi kan så fjerne pap så låget kan lukkes, og ringe til kommunen for 

at bede dem komme og tømme containeren. MEN hvis vi gør det, koster det en ekstra tømning.  

DERFOR lad nu være med at fylde containeren op. Hvis der ikke er plads, så find en anden container, eller 

tag det med hjem igen. Jo flere gange vi skal bede kommunen om ekstra tømning. Jo dyrere bliver jeres 

kontingent til grundejerforeningen.  
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