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Bagvejenes sommerfest afholdes i år  
 

Lørdag den 22. august 

 

Vi starter med fælles leg på plænen for alle børn kl. 15:00 og derefter er det op til hver 
enkelt bagvej at arrangere aftenens forløb 

 
Har du lyst at hjælpe til på plænerne kan du melde dig 

inden 12. august til Benedikte F39, 
mobil 26 24 80 26 eller mail b.wanscher@webspeed.dk 

 

 
 

Lokalplan for Fuglebakkebebyggelsen 
 
Den bevarende lokalplan 193 for 
Fuglebakkebebyggelsen er blevet besluttet af 
Frederiksberg Kommune, og husejerne er via e-
Boks blevet orienteret om, at lokalplanen er 
trådt i kraft. 
 
Lokalplanen findes på følgende link  
https://dokument.plandata.dk/20_9713015_1
589876541209.pdf 

Bestyrelsen vil i den kommende tid orientere 
medlemmerne om de vigtigste bestemmelser i 
lokalplanen, bl.a. at : 

• tagetagerne kan indrettes til beboelse  

• kvistaltaner er tilladt mod bagvejen 

• Indretning af tagetagerne til beboelse 
og etablering af kvistaltaner kræver dog 
en godkendelse af kommunen, hvor 
man skal oplyse hvordan de sikkerheds- 
og brandmæssige forhold tænkes løst.  

• døre og vinduer skal fremstå mørke-
grønne med farvekode S 8010-G10Y-
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NCS eller RAL 6009-Tannengrun 
(Fuglebakkegrønt). 

• murstenene er håndstrøgne gule tegl-
mursten med rødlige nuancer. Fugerne 
er fyldte, og fugematerialet er frem-
stillet af bakkegrus og ikke produceret 
på grundlag af strandmaterialer 

• altaner ikke er tilladt på etageejendom-
mene mod Godthåbsvej 

• belægningerne i haver og opholdsarea-
ler skal overholde Spildevandsplanens 
afløbskoefficienter. Det betyder, at 
regnvand ikke må føres til 
kloaksystemet i større omfang end 
tidligere – alternative løsninger til 
kloaksystemet kan være regnvandsbede 
eller faskiner  

• træer må ikke - i fuldt udvokset tilstand, 
overskride en højde af 3 meter i de øst-
vestvendte haver. Dette gælder ikke i et 
område på 3 meter ud mod vejene. 

• kommunen har udpeget et antal 
bevaringsværdige træer, som fremgår 
af bilag til lokalplanen. Beskæring af 
bevaringsværdige træer forudsætter 
kommunens godkendelse 
 

Generalforsamling 25. februar 2020 
Generalforsamlingen vedtog forhøjelse af 
kontingentet til ejerforeningen med 30%, 
hvorefter kontingentet udgør kr. 1.185 for 
gruppe 1, kr. 1.425 for gruppe 2 og kr. 1.765 
for gruppe 3. Kontingentet er opkrævet over 
Nets umiddelbart efter generalforsamlingen. 
Forhøjelsen skyldes behov for at sikre kapital til 
kommende projekter med renovering af 
kloakledninger, bekæmpelse af rotter og 
vedligeholdelse af træer på bagvejene. 
Generalforsamlingsreferatet er udsendt 
tidligere og kan ses på hjemmesiden 
 
Parkering er ikke tilladt på bagvejene 
 
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 parkerings-
tilladelse ved opring-
ning 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.   
Gæster må heller ikke parkere på bagvejene.  
 
Renovering af kloakledningerne 
Næsten alle huse på Solsortvej 3-15 og 
Vagtelvej 24-46 har nu monteret ’gravid dame’, 
der forhindrer rotter i at komme op i 
faldstammen. Arbejdet med renovering af 
kloakledningerne fortsætter i de to nævnte 
områder. 
Ejerlauget har gennemført TV-inspektion af 
hovedkloakledning og stikledninger på de to 
strækninger. På hovedledningen er der nogle 
kategori 3 og 4 skader, hvor ejerlauget 
iværksætter reparation og fordeler udgifterne 
de berørte rækkehuse. Der er også kategori 3 
og 4 skader på stikledningerne til 
rækkehusene, som skal repareres. Ejerlauget 
indhenter også tilbud på reparation af 
stikledningerne, hvor udgifterne opdeles på de 
enkelte rækkehuse, og hver enkelt husejer 
kommer til at betale for egne skader.  
Hvis en husejer ønsker at benytte sig af et 
andet kloakfirma, end det ejerlauget benytter, 
er det også en mulighed, idet reparationen må 
gennemføres inden for den tidsramme, der 
gælder for projektet, hvorved vi opnår den 
nødvendige effektivisering af kloaksystemet. 
Mange husejere har forsikringer for 
stikledninger og skjulte rør, der måske vil 
betale for de konstaterede skader. 
Forsikringsbetingelserne er meget forskellige, 
og hver enkelt husejer må påtage sig at 
kontakte sit forsikringsselskab for at opnå 
eventuel forsikringsdækning.  
Planen er, at renoveringen af kloakledningerne 
fortsætter med Solsortvej 17-45 og Vagtelvej 4-
24 som næste etape. 
 

  



 

 

 

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 
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