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Generalforsamling 2018 

Generalforsamling 2018 

 

Generalforsamlingen blev afholdt 28. februar 2018, kl 

18.30 i Pyramiden, Skolen på Duevej. Referatet fra 

generalforsamlingen ligger på ejerlaugets 

hjemmeside, www.fuglebakkensejerlaug.dk  

 

Lokalplan for 

Fuglebakkebebyggelsen 
Frederiksberg Kommune, By- og Miljøudvalget 
behandlede 9. april forslaget til bevarende 
lokalplan for Fuglebakkebebyggelsen. Forslaget 
til lokalplan skal delvist afløse de oprindelige 

deklarationer, bl.a. specificere ”facadecensur-
bestemmelser” . En vigtig nyhed er at give 
mulighed for udnyttelse af tag-etager i række- 
og dobbelthusene til bolig. Det kræver indivi-
duel byggeansøgning, hvor flere betingelser 
skal være opfyldt af hensyn til brandsikkerhed 
og flugtveje.  

http://www.fuglebakkensejerlaug.dk/


 

 

Udvalget besluttede at udsætte behandlingen 
af lokalplanforslaget og ønskede at se området 
for Fuglebakkebebyggelsen, hvilket skete 7. 
maj, hvor udvalget spadserede gennem 
området. 

By- og Miljøudvalget har besluttet at udsætte 
sagen, fordi udvalget gerne ville have belyst 
mulighederne for at etablere kviste og altaner 
på bagvejene. Embedsmændene skal nu lægge 
forslag frem for politikerne, der viser forskel-
lige muligheder. Her vil man tage udgangs-
punkt i de muligheder, der tidligere er drøftet i 
arbejdsgruppen med ejerlaugene, og som blev 
fremlagt på dialogmødet med kommunen på 
Skolen på Duevej den 25. januar 2018. 

Kommunen har således ikke truffet beslutning 
om et forslag til lokalplan, men ønsker at få 
forskellige muligheder for kviste og altaner 
belyst inden fremsættelse af forslag. 

Der er endnu ikke vedtaget en ny tidsplan, men 
vedtagelsen af lokalplanen forventes at ske i 
august måned. Derefter vil der være en 
høringsperiode på 8 uger, og kommunen vil 
afholde et åbent møde om lokalplanen. 

Udkastet til lokalpan, som politikerne fik 
forelagt på mødet den 9. april, kan hentes på 
https://www.frederiksberg.dk/referat-til-
modet-i-og-miljoudvalget-2018-21-den-9-april-
2018-kl-1910-i-udvalgsvaerelse-1.  

 

Udskiftning af koldtvandsrør 

 

Udskiftningen af koldtvandsrør fortsætter efter 
planen. Rørene på Solsortvej 26-44 udskiftes 
mandag den 11. juni og ugen ud. Projektet 
forventes afsluttet i begyndelsen af 2019 med 
Fuglebakkevej og Egernvej 25-31.  

Udskiftningen omfatter vandrør inde i husene - 
fra det hus hvor vandet kommer ind i kælderen 
frem til hovedhanen ved måler. Udskiftningen 
omfatter rustfri stålrør, hovedhane, isolering af 
rørene og evt. murer. 

Hvis der er skjulte rør vil dette arbejde med-
føre en ekstra faktura til ejendommen for 
medgået tid, og ejendommen sørger selv for 
reetablering. 

 

Afslutning af arbejdet med 

istandsættelse af veje og fortov 

Arbejdet med veje og fortove er ved at være 
afsluttet - der udestår nogle efterarbejder med 
knækkede fliser. Duevej er under reparation, 
hvorefter der laves en afleveringsprotokol med 
noterede mangler og en frist for udførelsen af 
manglerne. Regning for arbejdet udsendes til 
grundejerne inden sommerferien, kr. ca. 5.000 
for de fleste huse - hjørnehusene på Egernvej 
dog kr. 7.700-9.000 for den istandsættelse 
kommunen kræver, så vejene bringes i god 
tilstand.  

 

 Grundejerne vil blive varslet om vejenes opta-
gelse som offentlig vej efter sommerferien, og 
grundejerne får mindst tre uger til at komme 
med bemærkninger og evnt. påklage afgø-
relsen til Vejdirektoratet -inden for fire uger. 
Endelig afgørelse om optagelse som offentlig 
vej sendes til grundejerne, med oplysning om 
tidspunktet for vejenes overgang til offentlig 
vej. 

 

https://www.frederiksberg.dk/referat-til-modet-i-og-miljoudvalget-2018-21-den-9-april-2018-kl-1910-i-udvalgsvaerelse-1
https://www.frederiksberg.dk/referat-til-modet-i-og-miljoudvalget-2018-21-den-9-april-2018-kl-1910-i-udvalgsvaerelse-1
https://www.frederiksberg.dk/referat-til-modet-i-og-miljoudvalget-2018-21-den-9-april-2018-kl-1910-i-udvalgsvaerelse-1


 

 

Opladning af el-biler  

Opladning af el-biler er en udfordring, når man 
vælger en el-bil. Der er allerede mange el-biler 
på Fuglebakken, hvor bilejerne oplader bilen 
på egen grund eller fører kabel til opladning fra 
egen grund henover fortov til bil. Kommunen 
har også givet tilladelse til et privat firma om 
etablering af en ladestation ved hjørnet af 
Vagtelvej/Egernvej. Tilladelsen er endnu ikke 
blevet udnyttet. 

 

Parkering af biler på bagvejene er ikke tilladt, 
jf. gældende servitut og kommende lokalplan. 
Dette gælder også for opladning af el-biler. 
Bagvejene er forbeholdt legeplads for børn og 
nødvendig transport til garage eller carport. 

For de fleste med baghaver vil det være 
nærliggende, at el-bilen parkeres i garagen/ 
carport i baghaven, hvor opladningen bekvemt 
kan finde sted og uden gene for andre.  

Tilmeld dig betalingsservice – en 

lettelse for alle 

Det er rigtig dejligt, at ca. 2/3 af ejerlaugets 
medlemmer har tilmeldt sig betalingsservice 
gennem banken. Det letter administrationen 
for bestyrelsen og sikrer en rettidig og korrekt 
indbetaling af opkrævninger i forbindelse med 
ejerlaugets virksomhed. Derfor skal der endnu 

engang lyde en opfordring til at tilmelde 
betalinger vedrørende Fuglebakkens Ejerlaug 
til betalingsservice. De nødvendige oplysninger 
til brug herfor fremgår, fx af den nylige 
opkrævning af kontingent for 2018. Er der 
usikkerhed om tilmeldingen, kan jeres 
bankforbindelse sikkert hjælpe.     

Vejtræer på bagvejene 

På Drosselvej er der udskiftet to rønnetræer, 
som har brug for ekstra vand i sommervarmen. 

 

 

 

Vejtræerne på bagvejene vil blive gennemgået 
over sommeren. Der vil blive lagt 
beskæringsplan for bagvej Fuglebakkevej-
Drosselvej, og på Drosselvej-Solsortvej vil 
status blive vurderet og aftale indgået med 
gartner om nødvendige udskiftninger af træer. 

  

 



 

 

 

Sommerfest 
 

Bagvejenes sommerfest afholdes i år 
 lørdag den 18. juni 

 
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 8. august til Benedikte F39,  

mobil 26 24 80 26 eller mail b.wanscher@webspeed.dk 
 
 
 

___________________________________________________________________________________
  

 

Bestyrelsen: 

 

Formand Ole Poulsen, Vagtelvej 26, mobil 40 68 36 50, mail bestyrelsen@fuglebakkensejerlaug.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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