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Gå ikke glip af vores

bankospil!
Flotte præmier og
hyggeligt samvær

Tirs. d. 9. nov. 2021
– læs mere på s. 3

Se, hvordan du bruger og deler den på s. 3
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Velkommen til Dyssegaards
Grundejerforening
Et varmt velkommen til de 19 nye medlemmer, som har meldt sig ind i perioden fra
januar 2021 til nu.
I har valgt at støtte en upoli-
tisk interesseorganisation, som
arbejder for alle grundejere.

Som vi skriver på hjemmesi-
den, så er “Foreningens formål
at varetage medlemmernes fæl-
lesinteresser overfor kommunen
og andre offentlige instanser og
medvirke til bevaring af lo-
kalområdet som et attraktivt bo-
ligområde. Herudover søger for-
eningen at styrke fællesskabet
ved sociale arrangementer.”

Og hvordan varetager vi så
medlemmernes interesser?
Det sker bl.a. ved møder med

Fællesrådet (egentlig ‘Grund-
ejerforeningernes fællesråd’).
Fællesrådet koordinerer mel-
lem de syv grundejerforenin-
ger i kommunen for at sikre
en sammenhængende udvik-
ling for grundejerne.

Vi har også regelmæssigt
kontakt og møder med Gen-
tofte Kommunes ‘Park & Vej’
og ‘Plan & Byg’.

Via møderne kan vi holde os
og dermed dig orienteret om
igangværende og kommende
projekter i kommunen.
Projekterne kan spænde fra

byggesagsbehandling, parke-
ring, støjdæmpende asfalt og
til de helt store planer, som vil
gribe voldsomt ind i mange
grundejeres hverdag i mange
år fremover.

Et eksempel på sidstnævnte
er Svanemøllen Skybrudstun-
nel, som du kan læse mere om
på vores hjemmeside.

Opfordring til alle medlem-
mer: Husk at give os din
e-mailadresse – eller at lade os
vide, hvis du har skiftet
e-mailadresse!

Gå ind på hjemmesiden
dyssegaardsnyt.dk, klik på
‘Kontakt os’ og følg
instruktionerne.

Hvis du har et emne eller
et spørgsmål, du synes, vi

skal belyse i bladet, så
skriv til os på

dyssegaardsnyt.dk,
under punktet “Kontakt
os” og formularlinket.
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Del ud af din overflod
Lige nu bugner vores haver af moden frugt, især æbler. Men hvis du nu ikke kan nå at spise alle
æblerne, hvad kan du så gøre, for at de ikke går til spilde? Her er nogle forslag:

Støt vore annoncører
– de støtter os!

Banko
Dyssegaards Grundejerforening afholder sit traditionsrige årlige bankospil for
medlemmer af foreningen

Tirs. d. 9. november 2021 kl. 19:00
i Dyssegårdskirkens store mødesal.

Mange af vores lokalområdes butikker og firmaer støtter os ved at donere
masser af flotte gevinster.

Entreen er 15 kr., som inkluderer 1 plade for 6 gennemgående spil.
Fire 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.
Vi glæder os til at se jer til en hyggelig aften.

Festudvalget

Kog æblemos og frys den ned. Husk at
mærke bøtten/posen m. årstal, for når du
først har opdaget, hvor dejligt det er at
servere hjemmelavet æblekage til fødsels-
dagen i januar eller at fremtrylle en hjem-
mebagt kage med æblemos til forældre-
mødet, så vil du gøre det hvert år...

Æbler kan også fryses rå. Vask og tør dem,
skær dem i ikke for tykke stykker og frys
ned. Så kan du senere bruge dem til æble-
tærter, æbleflæsk eller koge dem til mos.
Når du har gjort det, så læn dig tilbage og
prøv at google “Opskrifter med æbler”. Nu
kan du så glæde dig til at prøve bare nogle
af de 417.000 (ja, firehundredeogsyttentu-
sind) hits, der viser sig.

Spørg din familie, venner, naboer/gen-
bo/andre på vejen, om de har lyst til nog-
le æbler (måske bare ikke lige dem, der
selv har fire æbletræer!) Tilbyd, at de kan
komme med en pose og plukke dem selv.
Husk, at et af de bedste midler mod ind-
brud er godt naboskab (også med dem,
du ikke helt deler hæk med).

Skriv et opslag på dit arbejde om, at du
har lækre æbler, som du ikke kan nå at
spise selv. Bed om en tilbagemelding, og
aftal så en dag, hvor du tager æbler med
ind til dem.
(Og har du tid og overskud, så husk: Der
er ikke noget som en god kollega – det
skulle da lige være en god kollega, der har
bagt en kage med æbler!)

Spørg i børnenes børnehave, skole og
SFO om de er interesserede i gratis æbler.
Har du ikke børn eller børn i den alder, så
spørg de lokale institutioner.
Spørg også alderdomshjem og evt. andre
institutioner.

Lav æblemost selv – eller benyt dig af de
mange tilbud rundt om i landet, hvor du
kan indlevere æbler og tage æblemost med
hjem.

Til sidst den supernemme: Tag en
ren og ikke for dyb papkasse og læg nogle
æbler i. Skriv et stort skilt “Gratis æbler,
tag bare”. Sæt æblekassen på en stor pap-
kasse, trækasse ell. lign. (ingen har lyst til
æbler, som har stået lige i “hundetisse-
højde”!), sæt skiltet op og anbring det
hele udenfor din hæk. Det er hyggeligt at
smage på forskellige æbler, når man går en
tur – og blive mindet om, hvor dejligt det
er, at nogle vil dele deres overflod med
andre.
I den forbindelse skal det nævnes, at
Fødevarestyrelsen desværre ikke tillader,
at private donerer fødevarer til f.eks.
gratismad.dk. Men du kan hente masser
af inspiration og gode råd til at begrænse
også anden madspild end æbler på
stopspildafmad.org
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Siden sidst
Mødet m. Fællesrådet og Plan
og Byg d. 17.3.2021 blev af-
lyst p.g.a corona-situationen.
På det seneste møde i novem-
ber 2020 blev Lokalplan 402
(nu Lokalplan 423, Temalo-
kalplan for hegning) drøftet.
Planen er nu vedtaget. Du kan
læse om den på Gentofte
Kommunes hjemmeside, gen-
tofte.dk (du finder den nem-
mest ved at bruge søgefunktio-
nen).

Har du kommentarer til
kommunens information på
hjemmesiden, f.eks. om det er
let eller svært at forstå bestem-
melserne, så skriv til os på dys-
segaardsnyt.dk, under punktet
‘Kontakt os’ og formularlin-
ket. Skriv “Lokalplan 423”
øverst i feltet ’Indlæg’ og der-
efter din kommentar.

(Vi arbejder med en opdate-
ring og forenkling af vores
hjemmeside og håber, at du vil

have lidt tålmodighed med
den, indtil den nye version er
klar).

På grundejerforeningens sene-
ste Dialogmøde d. 16.3.2021
(afholdt som Teams-møde) in-
formerede vi Gentofte Kom-
munes Park og Vej om, at
skiltningen på Munkely nær
Søborg Hovedgade har virket
positivt, og at antallet af ulov-
lige parkeringer er faldet.
Kommunen vil derfor udbrede
kampagnen til andre “træn-
gende” områder. Hvis du sy-
nes, at der stadig er problemer
og gerne vil have nogle flyers
om at “parkere med god stil”
til at sætte under viskeren på
ulovligt parkerede biler, så
skriv til os på
dyssegaardsnyt.dk, under
punktet ‘Kontakt os’ og for-
mularlinket. Skriv “Munkely”
øverst i feltet ‘Indlæg’ og der-
efter din kommentar.

Foto fra Gentofte Kommunes hjemmeside

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 selvfølgelig også rette henvendelse til en fra bestyrelsen.
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Energirenovering
og tilskud

Tirsdag d. 31. august havde
Energistyrelsens Sparenergi.dk
i samarbejde med Gentofte
Kommune og Gentofte Glad-
saxe Fjernvarme inviteret til
webinar om energirenovering
og tilskud via Bygningspuljen.

Webinaret skulle bl.a. svare
på spørgsmål som ‘Hvad kan
du søge om tilskud til?’ og
‘Hvilke energirenoveringer gi-
ver de største energibesparel-
ser?’ Endvidere blev udbygnin-
gen af fjernvarme i Gentofte
behandlet ligesom spørgsmålet
om, hvad man skal gøre for at
få sin bolig koblet på fjernvar-
menettet.

Bygningspuljen giver bl.a.
tilskud til varmepumpe i hel-
årsboliger, men kun hvis du
ikke kan få fjernvarme.

Efter en ansøgningsrunde i
2020, hvor der kun gik ganske
kort tid, før puljen var op-
brugt, vil der denne gang være
flere penge i puljen, men til
gengæld også ændrede betin-
gelser – se FAKTA-boksen.

Den nye ansøgningsrunde
åbnede d. 28. september
2021. Redaktionen under-

søger, hvordan det gik, i et
senere nummer.

Du kan læse mere om Ener-
gistyrelsens tilskudsordning,
og hvordan du søger, her:
https://sparenergi.dk/forbru-
ger/boligen/tilskud

Indlægget omkring udrul-
ning af fjernvarme i Gentofte
inkluderede bl.a. et kort over
Gentofte Kommune, hvor sta-
tus for de forskellige områder
var indikeret, d.v.s. områder,
hvor der allerede er fjernvar-
me, områder, hvor der er plan-
lagt fjernvarme og områder,
hvor der endnu ikke er taget
en beslutning.

Området afgrænset mod syd
af Poppelhøj, mod nord af Dys-
sebakken, mod vest af jernba-
nen og mod øst af Helsingør-
motorvejen er planlagt til at få
fjernvarme i løbet af 2022-23.

På nedenstående link findes
mere information og mulighed
for at checke planerne for lige
præcis din matrikel:

https://gentoftefjernvar-
me.dk/privat/jeg-overvejer-at-
faa-fjernvarme/se-straks-om-
dit-hus-kan-faa-fjernvarme/

Naboskab og
fællesskab
Tænker du sommetider, at det
er lidt fjollet, at 20 villaejere
går ud og køber hver deres
græsslåmaskine, hver deres
hækkeklipper, hver deres kom-
postkværn o.s.v.? Hvis bare to
eller fire familier går sammen
om at dele maskinparken, kan
der ikke alene spares penge på
indkøbet, men måske også kø-
bes en bedre kvalitet, som hol-
der til, at flere familier bruger
tingene.

Selv om du allerede har inve-
steret i nogle redskaber, så står
du måske en dag og mangler
noget, som din nabo/én læn-
gere nede ad vejen har – og
vice versa. Så i stedet for at stå
i kø i byggemarkedet for at
købe motorsaven, så snak med
dine naboer på vejen. Den ene
tjeneste er den anden værd, så
når træet er fældet, kan nabo-
en næste gang låne din flise-
renser til gengæld! En mulig
sidegevinst kunne så blive en
kold øl eller en kop kaffe sam-
men oven på veludført arbej-
de, og det er vel heller ikke så
skidt?

Når du alligevel sludrer med
naboen, så kan I måske blive
enige om, at det vil være fint
at bruge støjende redskaber en
hverdagsaften, ikke for sent,
eller en lørdag kl. 10 – men
måske sørge for at standse kl.
13, så alle kan nyde sildema-
den eller pizzaen i fred og ro
på terrassen.

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

FAKTA:
Hvis du vil have tilskud til andet end varmepumpe, skal dit
hus fremover være energimærke E, F eller G.

En energimærkning koster typisk 6-7.000 kr, tilskuddet til
det er maks. 3.000 kr. Dit energimærke kan også bruges til at
søge i de kommende runder, det skal bare være fra efter
1. oktober 2012.

Satserne bliver sat ned. I skrivende stund er beregneren på
SparEnergi.dk endnu ikke opdateret med de nye satser. Med
håndværkerfradraget kan du trække arbejdsløn til energifor-
bedringer af din bolig fra i skat. Du kan ikke både få tilskud
fra Bygningspuljen og Håndværkerfradrag.

Støt vore annoncører – de støtter os!
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Klimaforandringer
– og de små ting
DU kan gøre

Vi har alle med forfærdelse
set oversvømmelserne i Tysk-
land og andre dele af verden.

I Danmark har vi i mindre
målestok oplevet dansende
kloakdæksler, oversvømmede
gader og kældre fyldt med klo-
akvand. Der er ikke meget at
stille op, når først skybruddet
er der, men du kan faktisk
gøre en indsats for, at vandet
ikke ender de forkerte steder.

Check allerførst kloakri-
sten/ristene på vejen ud for
din grund. De bliver nemt
fyldt med visne blade, grannå-
le og affald, og når regn og
fugt presser blandingen sam-
men, udvikler det sig til en
prop, som forhindrer regnvan-
det i at løbe i kloakken.

Så ud med kost og skovl –
og HUSK: Snasket skal ikke
bare fejes ned i kloakken, dér
hører det ikke hjemme. Saml
det op og smid det i din have-
affaldsbeholder eller kompost-
bunke. Sørg også for at feje

rendestenen/fortovet og få
fjernet de blade, som ellers
uvægerligt vil ende i risten næ-
ste gang.

Rens dine tagrender. De bli-
ver ligesom kloakristene nemt
fyldt med løv og nåle (for ikke
at tale om efterladte skaller fra
skaders og allikers nøddefest
på taget!)

Sørg for at checke dine
brønde en gang om året. Tøm
dem for visne blade, sand og
lignende.

Det er især tagbrøndene
(hvor nedløbsrøret fra taget
ender), der er vigtige at få
tømt.

Vand kan ikke trænge ned i
jorden, hvis du har dækket
den med traditionelle fliser,
måske ovenikøbet med meget
smalle og faste fuger imellem.
Du kan i stedet vælge andre
løsninger:
• Almindelige fliser, men med

brede fuger med f.eks. gra-
nitskærver i stedet for al-
mindeligt fugemateriale. Så
kan regnen sive ned imellem
fliserne

• Permeable fliser, som tilla-
der vandet at sive igennem
selve flisen

• Fuger med 50% fugesand og
50% muldjord, som du så
kan udnytte til lave og kry-
bende planter

• Drop fliserne og etablér i
stedet et smukt regnvands-
bed. Det kræver dog et
check af din jordbund (det
kan du selv udføre), og der
er endvidere regler for, hvor
bedet må anbringes.

Du kan læse meget mere på
Bolius.dk.

Læs alt om grundejerforeningen på vores hjemmeside: dyssegaardsnyt.dk
Under “Medlemsblade” kan du læse Dyssegaards Nyt og klikke på alle links nævnt i artiklerne.

FAKTA:
Rotter ser dårligt, men har en veludviklet lugte- og høresans
Rotter æder stort set alt, men favoritten er kornprodukter
Rotter behøver 40 ml. rent vand i døgnet for at overleve
Rotters tænder vokser mere end 1 cm om måneden og kan

gnave i alt, som er blødere end glas og jern
Gnaver de ikke, dør de, da tænderne vokser så voldsomt, at

de så ikke kan indtage føde.
Rotter er raske smittebærere af mere end 50 alvorlige syg-

domme, bl.a. salmonella, leverbetændelse, den farlige Weils
Sygdom og E. coli bakterier

Rotter er atleter, de klatrer (også på lodrette flader), svøm-
mer, dykker og passerer med lethed et hul på 2 cm (ja, TO!).

Når teenageren
flytter hjemmefra

Nej, det skal ikke handle om
Ida og Emil og SU. Vi taler
om rotte-teenageren. Den skal
nemlig bare være tre måneder
gammel, før den evt. vælger at
flytte hjemmefra. Så leder den
efter et hyggeligt sted at slå sig
ned og stifte familie – hvilket i
hunrotte-sammenhæng vil sige
at få ca. 25-90 unger – om
året...

Da hunnerne bliver køns-
modne, når de er blot tre må-
neder gamle, kan et enkelt rot-
tepar i værste tilfælde blive til
800 rotter på et år.

Hvad er så en hyggelig rot-
te-hybel? Det er f.eks. en bun-
ke med gamle havemøb-
ler/skrammel, brændestabler

eller lignende. Hvis der så
samtidigt er dækket op med
en luksusbuffet bestående af
fuglefrø under foderbrættet;
nedfaldsfrugt; en kompost-
bunke med kødaffald og kogte
grøntsager eller Fidos madskål
med lækkert tørfoder – ja, så
er rotten havnet i paradis.

Men rotter er sundhedsfarlige
og udretter hvert år skader i
milliardklassen, så sørg for, at
den ikke finder sig til rette hos
dig. Du betaler over ejendoms-
skatten for rottebekæmpelse,
og du har pligt til at anmelde
mistanke om rotter til kommu-
nen. Læs mere på Gentofte
Kommunes hjemmeside, gen-
tofte.dk (søg på ‘rotter’).
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Solgte ejendomme i grundejerforeningens område 1. jan. - 4. juni 2021
Adresse Postnr. Salgspris Dato Kr./m2 Type/Byggeår m2

Brønlunds Alle 15 2900 9.150.000 16-01-2021 40.308 Villa/1927 227
Bækkebo 11 2870 6.850.011 07-01-2021 67.156 Villa/1956 102
Bøgehøj 9 2900 6.300.000 24-03-2021 42.857 Villa/1927 147
Dalstrøget 100, 2 2870 2.387.500 28-03-2021 31.414 Ej.lejl./1959 76
Dalstrøget 103, 1. th 2870 3.250.000 14-03-2021 45.138 Ej.lejl./1959 72
Dalstrøget 104, 3 2870 1.425.000 28-01-2021 29.081 Ej.lejl./1959 49
Dalstrøget 105, 2. th 2870 2.755.000 12-02-2021 38.263 Ej.lejl./1959 72
Dalstrøget 107, st. tv 2870 2.745.000 09-02-2021 38.125 Ej.lejl./1959 72
Dalstrøget 131, 3. th 2870 3.150.000 09-01-2021 36.206 Ej.lejl./1962 87
Dalstrøget 63, st. th 2870 2.138.812 05-04-2021 36.876 Ej.lejl./1959 58
Dalstrøget 69, 1. mf 2870 1.720.000 11-03-2021 39.090 Ej.lejl./1959 44
Dalstrøget 76, 6 2870 1.600.000 27-04-2021 18.390 Ej.lejl./1959 87
Dalstrøget 80, 2 2870 2.450.000 09-04-2021 32.236 Ej.lejl./1959 76
Dalstrøget 82, 2 2870 2.344.000 18-02-2021 30.842 Ej.lejl./1959 76
Dalstrøget 86, st 2870 3.195.000 17-02-2021 36.306 Ej.lejl./1959 88
Dalstrøget 88, st. th 2870 3.995.000 20-02-2021 44.388 Ej.lejl./1959 90
Dalstrøget 89, 2. mf 2870 1.595.000 16-02-2021 36.250 Ej.lejl./1959 44
Dyssegårdsvej 120, st 2870 5.495.000 06-01-2021 37.380 Ej.lejl/1930 112
Ellehøj 1 2900 4.935.000 05-01-2021 29.029 Villa/1939 170
Ellehøj 22 2900 7.605.000 11-01-2021 55.919 Villa/1936 136
Ellehøj 23 2900 7.010.000 07-02-2021 54.765 Villa/1988 128
Ellemosevej 106 2900 7.895.000 03-03-2021 51.940 Villa/1928 152
Ellemosevej 19 2900 7.075.000 30-01-2021 48.458 Villa/1927 96
Ellemosevej 31 2900 6.700.000 11-03-2021 52.343 Villa/1933 128
Ellemosevej 7 2900 8.375.000 20-01-2021 55.098 Villa/1938 152
Godhavnsvej 4 2900 3.975.000 21-03-2021 24.843 Villa/1931 160
Grants Alle 3 2900 6.050.000 28-01-2021 36.445 Villa/19601 66
Grøntoften 3, st. tv 2870 2.130.000 10-01-2021 33.809 Ej.lejl./1931 63
Hagens Alle 16 2900 7.350.000 06-02-2021 57.421 Villa/1931 128
Havsgårdsvej 29 2900 7.000.000 30-03-2021 41.916 Villa/1969 153
Hulkærvej 29 2870 9.050.000 17-01-2021 49.184 Villa/1927 184
Kildebakkegårds Allé 9B 2870 5.700.000 14-04-2021 45.238 Villa/1968 126
Merianvej 9 2900 5.900.000 20-02-2021 50.862 Villa/1928 116
Plantevej 1, 1. tv 2870 2.595.000 07-03-2021 36.041 Ej.lejl./1948 72
Plantevej 17, 3. th 2870 1.975.000 13-01-2021 34.051 Ej.lejl./1938 58
Plantevej 17, st. th 2870 2.195.000 02-03-2021 37.844 Ej.lejl./1938 58
Plantevej 27, st. th 2870 1.550.000 06-01-2021 28.703 Ej.lejl./1938 54
Poppelhøj 27 2900 8.500.000 21-04-2021 62.500 Villa/1937 136
Rødstensvej 11 2900 10.000.000 23-02-2021 68.493 Villa/1932 146
Røntoftevej 40 2870 2.108.000 10-02-2021 13.868 Villa/1927 152
Stjerneborg Alle 5 2870 7.500.000 25-02-2021 58.593 Villa/19161 28
Søborg Hov.gade 12, 2. th 2870 2.350.000 24-01-2021 33.571 Ej.lejl./1931 70
Søborg Hov.dgade 14A, 2. th 2870 2.775.000 03-03-2021 32.267 Ej.lejl./193 186
Søborg Hov.dgade 21, 2. th 2870 2.880.000 14-03-2021 28.800 Ej.lejl./1937 100
Sønderdalen 4, 2. th 2870 2.500.000 08-02-2021 38.461 Ej.lejl./1935 65
Sønderdalen 4, 3. th 2870 3.000.000 13-01-2021 28.037 Ej.lejl./19351 07
Sønderdalen 6, 1. th 2870 2.100.000 04-01-2021 31.818 Ej.lejl./1935 66
Vangedevej 150A, 2. tv 2870 2.325.000 18-03-2021 38.114 Ej.lejl./1956 61
Vangedevej 154A, st. mf 2870 1.000.000 16-03-2021 20.408 Ej.lejl./1956 49
Vangedevej 179 2870 9.600.000 19-05-2021 67.605 Villa/1929 142
Vangedevej 213, 1. tv 2870 2.450.000 04-02-2021 35.000 Ej.lejl./1935 70
Vangedevej 213, 3. th 2870 3.100.000 14-01-2021 30.693 Ej.lejl./1935 101
Vangedevej 220A, 1. th 2870 2.675.000 03-01-2021 31.104 Ej.lejl./1948 86
Vangedevej 220A, 4. tv 2870 1.995.000 04-02-2021 35.000 Ej.lejl./1948 57
Vangedevej 220A, st. th 2870 3.050.000 03-02-2021 35.465 Ej.lejl./1948 86
Vangedevej 220A, st. tv 2870 1.495.000 08-03-2021 26.228 Ej.lejl./1948 57
Vangedevej 226A, 2. th 2870 1.765.000 07-01-2021 29.416 Ej.lejl./1948 60
Vangedevej 228, 4. tv 2870 2.200.000 27-01-2021 35.483 Ej.lejl./1948 62
Vangedevej 232B, st. th 2870 1.225.000 27-04-2021 32.236 Ej.lejl./1938 43
Vedbendvej 2A, st. tv 2900 2.485.000 17-03-2021 35.500 Ej.lejl./1938 70
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Dyssegaards Grundejerforening
v/Mogens Laursen
Mindevej 20
2870 Dyssegård

Kunne du tænke dig at tage del i bestyrelses-
arbejdet i Grundejerforeningen? Der er mange
måder, du vil kunne bidrage til arbejdet på,
med nye idéer og ved udførelse af nogle af de
praktiske opgaver. Kontakt os.

Kalenderen
Tirs. d. 5. okt. 2021 kl. 19:00 Bestyrelsesmøde

Tirs. d. 9. nov. 2021 kl. 19:00 Bankospil i Dyssegårds-
kirkens store mødesal
Se omtale side 3

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 Jørgen Løkke
Langengen 1, 2870 Dyssegård
Tlf. 22 17 83 30
E-mail: jorgen.lokke@gmail.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 Marianne Sørensen
Birkehøj 14, 2900 Hellerup
Tlf. 61 60 20 37
E-mail: mariannesdec09@gmail.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

Næste udgave af Dyssegaards Nyt
Planlægges udsendt primo marts 2022.
Deadline for manuskripter er 21. januar 2022


