
 

 

 

 
Nyhedsbrev januar 2020

Generalforsamling 2020 
Den ordinære generalforsamling 2020 afholdes  
tirsdag den 25. februar 2020 kl. 18.30-22.00 
i Mariendals Kirke, Nitivej 17 – Menighedshuset 
Store Mødesal.  
 
Kl. 18.30 vil der være noget at spise og drikke; og 
kl. 20.00 starter generalforsamlingen. 

Lokalplan for Fuglebakkebebyggelsen – 
spærring af port Godthåbsvej 132 
Lokalplanen er endnu en gang blevet udsat af By – 
og Miljøudvalget, fordi kommunen fortsat 
overvejer konsekvenserne af byretsdommen fra 
maj måned, angående spørgsmålet om 
færdselsretten på bagvejene og den relaterede 
sag om afspærring af porten – nu med et 
raftehegn.  
 
Kommunen forventes i det nye år at udsende 
forslaget til lokalplan i en 4-ugers høringsfase, bl.a. 
med de ønsker, som Fuglebakkens Ejerlaug har 
fremsat med mulighed for kvistaltaner, at der ikke 
kan etableres altaner på etageejendommene mod 
Godthåbsvej, at mulighed for portlåger udgår og 
at der ikke må plantes træer, der i fuldt udvokset 
tilstand overskrider en højde på 3 meter i de øst-
vestvendte rækkehushaver.  
 
Fuglebakkens Ejerlaug har nu udtaget stævning 
mod Christian Østen, Godthåbsvej 132, for at 
fastslå retten til færdsel gennem baggård og port, 
også omfattende motoriseret færdsel. 

Nye parkeringsregler i 2020 
1.  januar 2020 kommer der nye parkeringsregler 
på Frederiksberg. Se her, hvad de nye regler 
betyder for dig. Ændringen af reglerne medfører, 
at du fra den 1. januar 2020 ikke længere skal 
bruge din bils parkeringsskive i samme omfang 
som før. I stedet skal du registrere din parkering 
digitalt via parkerings-apps, parkeringsautomater 
eller have en parkeringslicens. P-skiven skal kun 
bruges på steder med tidsbegrænset parkering. 
Det kan f.eks. være på de strækninger, hvor du 
kun må holde i 30 minutter eller 1 time. 
 
Hvis du får gæster kan parkeringsskiven ikke 
længere benyttes – fra 1. januar skal registreringen 
foregå digitalt via app eller parkeringsautomat. 
 
Husk at parkering på bagvejene ikke er tilladt. 
Bagvejene er henlagt som legeplads for børn, med 
adgang til almindelig færdsel.  

Hvis du har en lånebil fra 
et værksted, kan du få 
en parkeringstilladelse 
ved opringning til 
Frederiksberg 
Kommune. Du 
kontakter kommunen 
pr. telefon, eller du kan 

sende en mail. Hvis du sender en mail, er lånebilen 
dækket af licensen fra modtagelsen af mailen.   

Nærmere regler om køb af parkeringsbillet og P-
licens finder du på linket 
https://www.frederiksberg.dk/parkering 
  

https://www.frederiksberg.dk/parkering


 

 

 

Rotter på loftet 
Mange huse plages i øjeblikket af rotter. Rotterne 
er ikke kun overfladerotter i haverne, men er 
rotter, som er kommet op på lofterne, hvor de 
bevæger sig rundt mellem husene via 
tagrenderne.  
Ved mistanke om rotter skal husejerne tilkalde 
kommunens rottebekæmper, Rentokil, der 
foretager en rottekontrol af huset og evt. opstiller 
rottefælder.  Man kan anmelde rotter til 
kommunen på www.frederiksberg.dk/rotter eller 
telefonisk. Kommunens rottefænger foretager et 
tilsyn, hvor huset og grunden gennemgås for at 
finde eventuelle skjulesteder og fødekilder, f.eks. 
kaninbure eller fodresteder for fugle. 
Rottefængeren foretager også en vurdering af 
tiltag, der skal gennemføres for at forhindre flere 
rotter i at komme frem. Kommunen kan give 
påbud over for grundejeren om at foretage 
gennemgang af kloakkerne. Hvis der er mistanke 
om hul på kloakken rettes henvendelse til 
Fuglebakkens Ejerlaug, 
bestyrelsen@fuglebakkensejerlaug.dk 

Fuglebakkens Ejerlaug har i flere tilfælde 
engageret sig i rottebekæmpelsen, fordi rotterne 
bevæger sig rundt mellem mange huse. Der er 
behov for en samlet indsats for at komme 
rotterne til livs, hvor naboerne orienterer hinanden 
om rotteiagttagelser. Ejerlauget har besluttet at 
installere rottespærre på alle kloakudløb i 
hovedkloakkerne, så der ikke kommer nye rotter 
ind i kloaksystemet. Dette arbejde er sat i gang.  

Ejerlauget ser også på foranstaltninger, der kan 
anvendes i kloakledningerne, for at bekæmpe 
rotter – kommunen er nu meget tilbageholdende 
med at benytte gift i kloakledningerne på grund af 
resistens hos rotterne.  

Erfaringerne viser, at rotterne kommer op på 
lofterne via faldstammen, der går op til 
badeværelset og fortsætter som udluftning ud 
gennem taget.  Ofte er det ikke muligt at 
kontrollere faldstammen i hele forløbet. Hvis 
rottens adgangsveje ikke findes hurtigt, stiller 
Fuglebakkens Ejerlaug krav om, at alle berørte 
huse installerer en rottespærre i kælderen – en 
”gravid dame”.  

 I januar måned monteres ”gravide damer” i alle 
husene på Egernvej 25-39, hvor der - gennem et 
stykke tid, har været rotter på lofterne. 

 

Husejerne må også tjekke regnvandsbrøndene 
både i haverne og på fortov, og konstatere at der 
er vand i bunden af brønden, så rotterne ikke kan 
komme denne vej ind i husene. Rotterne er gode 

til at klatre. Derfor må 
træerne i haverne 
tjekkes, så der ikke er 
adgang til husene fra 
træer og bevoksning i 
haverne. 

Husk at informere 
naboerne om jeres 
oplevelser – det er en 
fælles udfordring. 

Reparation af kloakledninger 

Vedligeholdelse af de fælles kloakledningerne 
varetages af bestyrelsen i henhold til servitutten. I 
2010-12 blev der gennemført en TV-undersøgelse 
af de 114 strækninger og 73 brønde, der ligger i 
området. Mange reparationer af 
hovedledningerne er blevet gennemført, hvor de 
alvorligste fejl fik prioritet.  

Tiden er inde til, at kloakledningerne i 
Fuglebakkens Ejerlaug - efter en tidsplan bringes i 
orden, så alle alvorlige skader (klasse 3 og 4) 
renoveres, og kloaksystemet i Fuglebakkens 
Ejerlaug fremtidssikres – både med hensyn til 
funktionalitet og reparation af steder, hvor 
rotterne kan gnave sig ud. 

2010-12 undersøgelsen omfattede ikke 
stikledningerne ind til de enkelte rækkehuse. 
Bestyrelsen har besluttet over en periode at 
gennemføre TV-undersøgelser af kloakledningerne 
omfattende stikledninger ind til rækkehusene, så 
renoveringen af hovedledningerne ledsages af 
nødvendig renovering af stikledninger til husene.  

Egernvej 25-39 udgør et pilotprojekt, hvor 
bestyrelsen har foretaget en TV-undersøgelse af 
kloaksystemet og indhentet tilbud fra kloakmester 
på reparation af klasse 3 og 4 skader. 

http://www.frederiksberg.dk/rotter
mailto:bestyrelsen@fuglebakkensejerlaug.dk


 

 

Hovedledningerne vil nu blive renoveret og 
beboerne vil modtage et tilbud fra en kloakmester 
på renovering af stikledningerne. Arbejdet vil blive 
sat i gang først i det nye år. Renovering af 
stikledningerne betales af de enkelte husejere. 
Reparation af hovedledningen vil blive fordelt af 
bestyrelsen på de huse, der er omfattet af 
reparationen, hvor den enkelte husejer må afklare 
med sit forsikringsselskab, om der er 
forsikringsmæssig dækning af reparationen. Det 
anbefales derfor at man gennemgår sine 
forsikringsaftaler, og specielt om man har en 
udvidet dækning, der vedrører stikledninger. 
Mindre reparationer af brønddæksler og brønde vil 
blive afholdt af Ejerlauget som en solidarisk udgift. 

Frederiksberg Forsyning - service af 
fjernvarmeunit  

Frederiksberg Forsyning tilbyder et gratis eftersyn 
af varmeunit, herunder kontrol af vandtryk og 
ekspansionsbeholder. Har du endnu ikke fået 
aftalt et eftersyn henvender du dig til 
Frederiksberg Forsyning, 38 18 50 00. Dette 
eftersyn udføres hvert andet år. Har du allerede et 
serviceabonnement med Frederiksberg Forsyning, 
betaler du kun for eftersynet det år, hvor servicen 
ikke er gratis. Formålet for Frederiksberg Forsyning 
er at opnå en optimal udnyttelse af fjernvarmen. 
 
 

 

 

 

 

Bestyrelsen: 

 

Formand Ole Poulsen, Vagtelvej 26, mobil 40 68 36 50, mail bestyrelsen@fugelbakkensejerlaug.dk  
Kasserer Ida Rosenberg, Vagtelvej 22, mobil 81 71 16 50  
Ole Larsen, Egernvej 45, mobil 28 12 79 05 
Jørn Lynglev, Egernvej 39, mobil 61 69 53 00 
Benedikte Wanscher, Fuglebakkevej 39, mobil 26 24 80 26 
 

Se også www.fuglebakkensejerlaug.dk 

 
Forsidebillede fra Bognæs – december 2019 
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