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Vi har fået ny web-adresse!

Den er nu:
Dyssegaardsgrundejerforening.dk

Hvis du har fået/skiftet
e-mailadresse, så klik på

“Kontakt os” og brug
formularen

Foto: Gentofte Kommunes Grøn Guide, Karen Stevnbak Andersen

Og gem bare lugejernet lidt væk – se mere på s. 6
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Portræt af en virksomhed i
Dyssegård
Måske husker du, at Villabyer-
ne i februar nævnte, at Gen-
tofte Kommune har den høje-
ste andel af iværksættere i lan-
det med 16,1 CVR-numre for
hver 1.000 borgere. Vibeke
Rieneck og hendes mand,
Finn Neesgaard, er en del af
den statistik. Vibeke fortæller:

Idéen til Coffee Hub fik vi
på rejser til Colombia, hvor vi
”stod i lære” hos en økologisk
kaffefarmer. Her lærte vi om
betydningen af bl.a. skygge-
dyrkning, naturlig vandtilfør-
sel og naturlig gødning. Skal
man klare sig helt uden kunst-
gødning og samtidig holde på
fugten i jorden, er det nødven-
digt at have flere slags træer,

f.eks. bananpalmer, guava og
bambus sammen med kaffe-
planterne. Træerne tiltrækker
fugle, og både fugle og ned-
faldne blade gøder jorden na-
turligt. Det meste af kaffen i
vores sortiment er dyrket i vul-
kansk jord, som også indehol-
der rig næring for planterne.

Det er den økologiske dyrk-
ning, vi er allermest optaget af:
Man skal kunne smage, hvor
kaffen kommer fra, og hvor-
dan den er dyrket - jordbunds-
forhold, højde og sollys. På
samme måde som man kan
smage terroir i en god vin. Det
er det, der er vores mission, og
det er derfor, vi kun sælger
”single origin”-kaffe. Det vil

sige, at de forskellige varianter
i vores sortiment hver især
stammer fra én bestemt farm.

Heldigvis er vi snart mange
kafferistere, der trækker i den-
ne retning, for markedet har
udvidet sig meget bare i de tre
år, vi har været på banen.

Coffee Hub er et familiefir-
ma. Alle vores fire voksne børn
hjælper til med både ristning,
pakning og udbringning. Hos
os diskuterer vi altid kaffe, når

vi sidder rundt om bordet, og
der er stor uenighed mellem
generationerne om, hvordan
smag og duft skal vurderes!

Vi er rigtigt glade for at leve-
re til alle vores faste kunder i
Dyssegård, og vi hører gerne
om ønsker til nye kaffevarian-
ter. Vi importerer kaffen en
enkelt palle ad gangen, så vi
kan love, at det altid er seneste
høst, vi byder på, og vi kan let
justere sortimentet.

Familiens yngste datter, Cathrine, og hendes kæreste, Mikkel, på
stand på julemarked på Havarthigården
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Indbrud – nej tak
Gentofte Kommune har oprettet hjem-
mesiden frifortyveri.gentofte.dk, hvor du
kan få masser af gode råd til at undgå ty-
veri fra dit hjem eller din butik/din båd,
hvis du har en sådan.

Læs om eller få genopfrisket din viden
om ordningen nedenfor, for du har helt
sikkert ikke lyst til at komme hjem til et
opbrækket vindue, diverse ejendele spredt
ud på gulvet og dyr elektronik, uerstatteli-
ge arvesmykker og andet stjålet eller øde-
lagt. Ikke alene giver det en masse besvær
med forsikringsanmeldelse, politi og op-
rydning, men det er også en grov kræn-
kelse af intimsfæren, at nogen har rodet i
dine familiefotos, gennemsøgt skuffen
med dit undertøj eller begået hærværk
mod de ting, som du holder af.

Hjemmesiden giver bl.a. mulighed for
at booke en tryghedsvandring, hvor du og
dine naboer/de andre på vejen på en gåtur
i lokalområdet får inspiration og konkrete
anbefalinger til, hvordan I kan forebygge
indbrud i hjemmet.

Et andet præventivt tiltag er at down-
loade app’en ”Nabohjælp” fra App Store
eller Google Play.

Den er udarbejdet af Det Kriminalpræ-
ventive Råd i samarbejde med Trygfon-
den og er helt gratis. Nabohjælp blev
etableret af Det Kriminalpræventive Råd i
1987. I 2012 gik rådet sammen med

TrygFonden, og den første digitale plat-
form blev etableret. Der er p.t. ca.
235.000 brugere. Du vælger selv, hvem
du vil dele f.eks. oplysninger om ferie
med.

Se her, hvad du bl.a. kan bruge app’en
til:
• Find dine nabohjælpere og mød dem

(også) online, så I kan hjælpe hinanden,
når der er brug for det

• Del og modtag advarsler om mistænke-
lige ting/personer i nabolaget

• Sænk risikoen for tyveri. Indbrud smit-
ter desværre, så ét succesfuldt tyveri bli-
ver let til flere, men hvis alle
nabohjælpere hurtigt bliver aktiveret,
gør det livet surt for indbrudstyven

• Spørg dine naboer, om de vil holde øje
med dit hus, parkere foran din indgang,
vande dine blomster, tørre lidt tøj eller
rode lidt i din have, mens du er på ferie,
så der ser beboet ud.

• Du kan også spørge, hvem der har en
trailer, en frugtplukker eller noget helt
tredie, som du kan låne.

Når du har oprettet din profil, får du
tilsendt et velkomstbrev med klistermær-
ker til postkassen og hoveddøren.

Hjemmesiden fortæller ligeledes om be-
grebet “Tryghedsambassadør”, som er en
borger med særligt kendskab til sit lo-
kalområde, der vil være med til at gøre en
forskel for at forebygge indbrud og tyveri.

Det er ikke særligt arbejdskrævende,
men til gengæld en vigtig opgave at være
bindeled mellem lederen af “Gentofte –
fri for tyveri” og lokalområdet. Trygheds-
ambassadøren får minimum fire årlige ny-
hedsbreve samt informationer om aktuelle
indbrud/tyverier og rådgivning om fore-
byggelse. Der er p.t. 30 tryghedsambassa-
dører i Gentofte Kommune, heriblandt
Dyssegaards Grundejerforenings for-
mand, Mogens Laursen.

Støt vore annoncører
– de støtter os!

Læs mere om grundejerforeningen på vores hjemmeside:
dyssegaardsgrundejerforening.dk

Under “Medlemsblade” kan du læse Dyssegaards Nyt og
klikke på alle links nævnt i artiklerne

De fem gode råd
1. Vær en god nabohjælper
2. Tænd lys, når du er væk – og trim

hækken
3. Gør det svært at bryde ind
4. Ring 1-1-4, hvis du er vidne til

mistænkelig adfærd (men selvfølge-
lig 1-1-2, hvis du direkte overværer
et indbrud)

5. Brug sikre betalingsformer, når du
køber brugt. Så mindsker du risiko-
en for uforvarende at købe stjålne
genstande.
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En hyggelig aften
Tirsdag d. 9. november 2021
mødtes ca. 50 forventningsful-
de medlemmer af grundejer-
foreningen til banko i Dysse-
gårdskirkens store sal.

Da coronasituationen i 2020
forhindrede afholdelsen af den
traditionsrige banko-aften,
havde bestyrelsen besluttet, at

2021 skulle være ekstra festlig.
Som billedet af gavebordene
viser, var der både mange, sto-
re og overdådige præmier og
sidegevinster fra vores gavmil-
de sponsorer blandt de lokale
handlende. I køleskabet vente-
de desuden “dobbelt op” på
flæskestege og ænder indkøbt

af bestyrelsen samt, som en
nyskabelse, “trøstpræmier” til
taberen af lodtrækningen, når
to personer kunne råbe banko
på samme tid.

Lad os håbe, at vi slipper for
virusvarianter, når november
nærmer sig i år!

Både unge, gamle og dem midtimellem hyggede sig gevaldigt ved
bordene, og adskillige dejlige præmier blev efterfølgende båret hjem i
triumf

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

Et udsnit af de flotte præmier, før de fandt deres glade ejermænd
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Siden sidst
Gentofte Kommune blev i no-
vember 2020 udvalgt til at
deltage i projektet “DK2020 -
Klimaplaner for hele Dan-
mark”, der er et partnerskab
mellem Realdania, Kommu-
nernes Landsforening og lan-
dets fem regioner.

Grundejerforeningernes Fæl-
lesråd deltog i mødet i Grønt
Råd d. 20.04.2021, hvor pro-
gramleder for klima og bære-
dygtighed, Camilla Lønborg-
Jensen, gav en status på det
igangværende arbejde med kli-
maplanen. Bl.a. skal rådhusets
udkørende hjemmehjælp køre
100% på el, og der planlægges
opsætning af flere nye lade-
standere i kommunen i løbet
af denne sommer.

Den 5. oktober 2021 blev
der afholdt møde om Grund-
ejerforeningernes rolle i den
grønne omstilling, som Gen-
tofte Kommune er i gang med
som en del af målet om klima-
neutralitet i 2050. På mødet
deltog repræsentanter for Tek-
nik- og Miljøforvaltningen,
Programleder Camilla Løn-
borg-Jensen samt repræsentan-
ter for grundejerforeningernes
bestyrelser. Dagsordenen om-
fattede bl.a.:
- Hvilke muligheder ser I for
at bidrage til klimadagsorde-
nen i jeres område?
- Hvilke udfordringer støder I
på?

- Hvordan kan kommunen i
højere grad understøtte jeres
arbejde?

Den 18. januar 2022 blev
der så afholdt et opfølgende
møde, hvor Bæredygtigheds-
koordinator Gerald Maure-
schat og Camilla Lønborg-Jen-
sen fra Gentofte Kommune
samt repræsentanter fra flere
grundejerforeninger i Gentofte
deltog. De understregede, at
grundejerforeningerne spiller
en vigtig rolle, når det gælder
om at udbrede kendskabet til
kommunens forskellige tiltag
og ikke mindst bidrage med
gode idéer og feedback fra de-
res medlemmer. Der ligger et
stort klimapotentiale i, at de
mange grundejere sparer på
energien, reducerer og sorterer
deres affald og cykler på arbej-
de, blot for at nævne nogle få
punkter. Der var en livlig de-
bat, hvor emnerne spændte fra
el-ladepladser, parkeringsfor-
hold ved Hellerup station, de-
lebiler, biodiversitet i haver-
ne/på kommunale arealer til
praktiske udfordringer ved af-
faldssortering. Dyssegårds
Grundejerforening foreslog at
lave et overblik over de mange
forskellige tiltag, både kom-
munale og i foreningsregi, un-
der ét specifikt menupunkt på
kommunens hjemmeside. Det
ville Camilla Lønborg-Jensen
gå videre med. Du kan læse
meget mere her:

https://www.gentofte.dk/
det-lokale-demokrati/budget-
planer-og-politikker/planer-
politikker-og-indsatser/groen-
baeredygtig-og-klimaansvar-
lig-kommune/

Fællesråd
I 2021 blev der afholdt møder
i Grundejerforeningernes Fæl-
lesråd d. 21.06. og d. 02.12.

På sidstnævnte blev bl.a. be-
hovet for en nytænking af mø-
der med forvaltningen drøftet.

På foranledning af Fællesrå-
det blev der d. 02.02.2022 af-
holdt møde med Gentofte
kommune, efter at kommu-
nalbestyrelsen i december
2021 havde vedtaget princip-
beslutning om pligtmæssig af-
kobling af regnvand til spilde-
vandssystemet. Vedtagelsen in-
debærer, at regnvand ikke læn-
gere må udledes i spildevan-
det, men skal bortledes på an-
den måde. Der vil med kom-
munens mellemkomst blive
etableret et afløbssystem for
vejvand, som grundejerne får
mulighed for at koble sig på.
Omkostningerne for dette vil
ikke blive pålagt de enkelte
grundejere. Derimod vil

grundejerne skulle betale for
afledning af spildevandet på
deres egne grunde, hvilket an-
slås at koste i gennemsnit ca.
kr. 50.000 pr. villa og ca.
kr. 15.000 pr. rækkehus (dog
forventeligt med store variatio-
ner). Der blev aftalt et opføl-
gende møde d. 24.02.2022,
hvor de spørgsmål, som for-
mandsskabet i Fællesrådet i
mellemtiden havde udarbej-
det, skulle besvares.

D. 21.03.2022 blev der
afholdt møde i Klima,- Miljø-
og Teknikudvalget, hvor
forslag til Spildevandsplan
2022-2032 blev fremlagt til
godkendelse til udsendelse i 8
ugers offentlig høring, med
afholdelse af borgermøde i
høringsperioden. Vi følger
selvfølgelig op på dette i vores
efterårsnummer af bladet.

Nyt om Bygningspuljen
Som vi skrev i Dyssegaards
Nyt i oktober 2021, så åbnede
ansøgningsrunden for Byg-
ningspuljen, Energistyrelsens
tilskudsordning, d. 28. sep-
tember 2021. Den 29. oktober
2021 blev der lukket for an-
søgninger, da de ca. 340 mio. i
puljen var opbrugt. Den 16.
marts i år blev der atter åbnet
for tilskud til energibesparen-
de boligforbedringer, denne
gang med 300 mio. kr. i pul-
jen.

Tage Jensen
Tlf. 39 69 33 00 • mail@pustaca.dk
Søborg Hovedgade 5 • 2870 Dyssegård

Salg af villaer, rækkehuse og grunde
Benyt den lokale fagmand

Fakta
Grønt Råd er et rådgivende forum for Gentofte Kommune i
generelle og principielle spørgsmål, der traditionelt hører un-
der plan-, natur- og miljøområdet. Læs mere her:
https://www.gentofte.dk/det-lokale-demokrati/raad-og-
naevn/groent-raad/

Støt vore annoncører – de støtter os!
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Glem lugejernet
– med god
samvittighed

Gentofte ønsker at sætte bio-
diversitet højt på dagsordenen
og dyster, sammen med 91 an-
dre kommuner, i Miljømini-
sterens konkurrence “Dan-
marks vildeste kommune”. I
slutningen af 2022 kårer dom-
merpanelet, der består af mil-
jøminister Lea Wermelin,
bonde og tv-vært Frank
Erichsen og biolog Morten
D.D. Hansen, den vildeste
kommune. Det vil sige kom-
munen med det mest fantasti-
ske biodiversitetsprojekt base-
ret på bl.a. idérigdom, engage-
ment, antal omlagte kvadrat-
meter/kubikmeter vild natur
og udbredelse af viden til bor-
gerne om den vilde naturs ev-
ner og egenskaber. Foruden
den ærefulde titel, får den vin-
dende kommune også 1 milli-
on kroner af Den Danske Na-
turfond dedikeret til et vildt
naturprojekt.

Som have- eller altanejere
kan vi alle bidrage til at lave en
rigere natur og forhindre, at
dyre- og plantearter uddør.
Nogle af de gode råd lyder:
• Lad de gamle træer i haven

stå, beskær dem evt. groft,
de er nogle af de vigtigste le-

vesteder for rigtigt mange
dyr, f.eks. spætter og insek-
ter

• Benyt tilbuddet om at få en
lukket kompostbeholder på
genbrugspladsen og brug
den til dit haveaffald og
grønne køkkenaffald. Kom-
posten kan du bruge som
gødning i stedet for den mil-
jøbelastende kunstgødning.
Du kan også lave din egen
pottemuld i stedet for at
købe jord med spagnum.

• Lad græsset gro eller slå det
knapt så ofte. Det sparer tid
og benzin og giver blomster-
ne i græsset tid til at blom-
stre. Det er til glæde for
bierne og øvrige insekter –
og du kan nyde synet.

• Lad et stykke af haven være
vild, så evt. hjemmehørende,
vilde planter, f.eks. er Al-
mindelig røllike, Blåhat, Al-
mindelig kællingetand, Gul
snerre, Almindelig knopurt,
Djævelsbid og Håret høge-
urt nemme at have med at
gøre.

Du kan læse meget mere om
biologisk mangfoldighed her:
https://dkvild.dk/borger/

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

Men husk stadig
at bekæmpe de
invasive arter!

Japansk Pileurt har hjertefor-
mede blade og tætte hule
bambusagtige stængler. Den
blomstrer sent på sommeren
med klynger af små flødefarve-
de blomster. Nyetablerede
planter kan rykkes op. Det er
vigtigt ikke at efterlade opryk-
kede planter, da de kan blive
til nye planter. Slåning kan

ikke udrydde planten, men
kan hindre, at den breder sig
yderligere. Afklippet materiale
skal fjernes, da selv 1 cm lange
stykker af stænglen kan skyde
til nye planter. Det gælder
også ved opgravning, hvor der
kun skal små stumper af rod-
eller stængeldele til, før plan-
ten skyder igen.

Plettet voldsnegl er en landle-
vende snegl med sneglehus,
2½-4 cm i diameter, med
mørke tværstriber. (Skjold-

mønsteret kan variere betyde-
ligt.) Den må bekæmpes året
rundt.

Dræbersnegl – nærmere præ-
sentation unødvendig. Hvis
du vil give den en glad død, så
brug ølfælder. Hvis du bare vil
af med den i en fart – så brug

en skarp spade... Husk at tale
med dine naber/genboer/bag-
boer om en fælles bekæmpel-
sesindsats. Det gavner alles
køkkenhaver og blomsterbede!

Foto: Gentofte Kommunes Grøn Guide, Karen Stevnbak Andersen
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Solgte ejendomme i grundejerforeningens område maj 2021-februar 2022

Adresse Postnr. Købspris Dato kr/m2 Rum Boligtype m2 Bygget

Aftenbakken 13 2870 9.000.000 27-07-2021 61224 5 Villa 147 1934

Bækkebo 16 2870 7.920.000 03-01-2022 71351 5 Villa 111 1930

Dalstrøget 5 2870 5.500.000 20-07-2021 39568 6 Villa 139 1927

Dyssebakken 9 2900 11.000.000 23-08-2021 78014 5 Villa 141 1931

Dyssegårdsvej 71 2870 6.880.000 30-10-2021 57333 5 Villa 120 1931

Dyssegårdsvej 81 2870 6.725.000 21-11-2021 84062 2 Villa 80 1932

Ellehøj 21 2900 9.325.000 23-10-2021 44617 6 Villa 209 1938

Ellemosevej 97 2900 7.200.000 11-11-2021 40223 7 Villa 179 1936

Eskeager 18 2870 7.695.000 17-08-2021 66913 5 Rækkehus 115 1955

Eskeager 6 2870 6.850.000 26-09-2021 59565 6 Rækkehus 115 1955

Ewaldsbakken 20 2900 7.200.000 11-08-2021 65454 5 Villa 110 1932

Ewaldsbakken 7A 2900 10.800.000 22-09-2021 68354 6 Villa 158 2010

Frøbakken 14 2870 7.700.000 27-10-2021 46951 6 Villa 164 1959

Gladsaxevej 6 2870 2.975.000 03-07-2021 29166 4 Villa 102 1921

Godhavnsvej 9 2900 8.395.000 25-01-2022 79952 4 Villa 105 1938

Hagens Alle 21 2900 10.600.000 12-07-2021 65030 9 Villa 163 1931

Hagens Alle 41 2900 14.500.000 15-11-2021 70048 5 Villa 207 1947

Hjemmevej 24 2870 9.400.000 09-12-2021 69117 5 Villa 136 1938

Hjemmevej 32 2870 8.670.000 14-07-2021 44690 7 Villa 194 1937

Hjemmevej 50 2870 1.525.000 30-06-2021 13863 4 Villa 110 1936

Højsgårds Alle 13 2900 3.400.618 28-11-2021 21798 4 Villa 156 1934

Højsgårds Alle 22 2900 8.060.000 27-07-2021 72612 5 Villa 111 1936

Lyngbyvej 281 2900 5.750.000 29-05-2021 45634 5 Villa 126 1934

Lyngbyvej 291A 2900 6.900.000 03-09-2021 30000 7 Villa 230 1973

Merianvej 3 2900 6.200.000 11-06-2021 45255 6 Villa 137 1949

Mindevej 49 2870 11.995.000 06-12-2021 68542 6 Villa 175 2007

Mindevej 54 2870 13.250.000 02-11-2021 64950 6 Villa 204 2019

Munkegårdsvej 12 2870 2.295.000 15-12-2021 31438 3 Villa 73 1957

Mylius Erichsens Alle 34 2900 11.995.000 16-09-2021 86294 6 Villa 139 1929

Rødstensvej 21 2900 11.300.000 03-09-2021 63841 7 Villa 177 1933

Røntoftevej 3 2870 7.357.000 17-11-2021 68757 5 Villa 107 1928

Røntoftevej 40 2870 9.100.000 29-08-2021 67910 5 Villa 134 1927

Røntoftevej 41 2870 7.695.000 31-08-2021 63073 5 Villa 122 1955

Slettevej 11 2870 7.000.000 29-05-2021 70000 5 Rækkehus 100 1943

Søholm Park 8 2900 15.800.000 10-05-2021 33263 12 Villa 475 1935

Sønderengen 22 2870 9.475.000 14-09-2021 58850 5 Villa 161 1958

Sønderengen 28 2870 7.350.000 25-10-2021 84482 3 Villa 87 1935

Sønderengen 36 2870 7.495.000 25-09-2021 55932 4 Villa 134 1931

Sønderengen 53A 2870 2.465.000 14-09-2021 25947 4 Villa 95 1953

Sønderengen 74 2870 7.300.000 17-05-2021 78494 3 Villa 93 1935

Sønderengen 94 2870 7.795.000 11-11-2021 75679 5 Rækkehus 103 1943

Søndergårdsvej 20 2870 7.350.000 18-01-2022 76562 4 Villa 96 1933

Søndergårdsvej 4 2870 7.495.000 11-07-2021 45981 7 Villa 163 1939

Teglværksbakken 23 2900 7.815.000 21-08-2021 57463 6 Villa 136 1933

Teglværksbakken 3 2900 6.360.000 25-11-2021 51707 4 Villa 123 1930

Vangedevej 179 2870 9.600.000 19-05-2021 67605 6 Villa 142 1929

Ved Renden 39 2870 9.500.000 04-05-2021 86363 4 Villa 110 1936
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Dyssegaards Grundejerforening
v/Mogens Laursen
Mindevej 20
2870 Dyssegård

Kalenderen
05.05.2022 Bestyrelsesmøde

01.06.2022 Spændende arrangement – hold øje med
hjemmesiden og Nyhedsbrevet i din mailbox!

23.06.2022 Sankthansaften i Dyssegårdsparken

Bestyrelsen
Formand Mogens Laursen

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

Næstformand Signe Nørmose
Ellemosevej 13, 2900 Hellerup
Tlf. 21 45 55 51
E-mail: noermose@yahoo.com

Kasserer Jørgen Løkke
Langengen 1, 2870 Dyssegård
Tlf. 22 17 83 30
E-mail: jorgen.lokke@gmail.com

Redaktør Marianne Sørensen
Birkehøj 14, 2900 Hellerup
Tlf. 61 60 20 37
E-mail: mariannesdec09@gmail.com

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

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

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

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 oktober 2022.
Deadline er 19. august 2022


