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Generalforsamling 2018 

Generalforsamlingen er fastsat til  

tirsdag 27. februar 2018, kl 18.30 

i Pyramiden, Skolen på Duevej. 

 Vi starter med et glas vin og noget at spise, inden 
generalforsamlingen går i gang omkring kl. 20.  

 

Lokalplan for Fuglebakkebebyggelsen 

Frederiksberg Kommune har udsendt e-post 
om bevarende lokalplan for Fuglebakke-
bebyggelsen. Forslaget forventes behandlet i 
By-og Miljøudvalget i marts måned og forven-
tes fremlagt i en 8 ugers høringsperiode fra 4. 
april til 30. maj 2018.  Inden forslaget 
forelægges politisk i Frederiksberg Kommune, 
vil kommunen gerne høre jeres mening om 
forslaget. I inviteres til dialogmøde den 25. 
januar kl. 19.00-21.00 på Duevejens Skole, 
SFO'en (Pyramiden).  

Udkastet til lokalplan kan hentes på et link i 
invitationen fra kommunen.  

Repræsentanter fra ejerlaugene i Fuglebakke-
området og husene på Godthåbsvej har 
deltaget i arbejdet med lokalplanen. Det 
fremlagte forslag er kommunens forslag, og 
kommunen har i stor udstrækning lyttet til 
vores synspunkter om forhold, der er aktuelle 
for os. Kommunen har ikke lyttet til alle vores 
ønsker. Vi håber derfor rigtig mange vil deltage 
i dialogmødet og give jeres synspunkter til 
kende. I må meget gerne tilmelde jer via link i 



 

 

invitationen - under alle omstændigheder 
kommer I bare.  

Formålet med lokalplanen er at afløse 
facadebestemmelser i de oprindelige 
deklarationer fra opførelsestidspunktet i 
slutningen af 1920’erne og skabe et grundlag 
for at sikre de oprindelige arkitektoniske 
kvaliteter i den samlede bebyggelse. Der 
skabes bl.a. planmæssig mulighed for 
udnyttelse af tagetagerne til bolig. Det kræver 

individuel 
byggeansøgning, 
hvor flere 
betingelser skal 
være opfyldt af 
hensyn til 
brandsikkerhed 
og flugtveje.  

 

Regnvand fra garager og flisearealer 

Hvis du tænker på at lave garage eller udhus 
må du sørge for, at regnvandet fra taget 
afledes på din egen grund. Det samme gælder, 
hvis du laver flisearealer på din grund. Mange 
rækkehuse har store problemer med regnvand 
i kældrene under skybrud, og regnvandet fra 
udhus og fliser må under ingen 
omstændigheder føres ned i kloakken. 

Husejerne må drage omsorg for, at 
spildevandsplanen for Frederiksberg Kommune 
bliver overholdt ved afledning af regnvand. 
Ejerlauget har orienteret de kloakmestre, som 
foreningen benytter, om at følge 
spildevandsplanen og ikke forringe 
afløbsforholdene ved tilførsel af yderligere 
mængder regnvand.  

 

Ved etablering af udhuse eller belægning af 
arealer med fliser, skal der findes alternative 
løsninger til nedsivning af regnvand, som f. eks. 
faskiner, regnvandsbede og gennemtrængelige 
belægninger. Ansøgning om tilladelse til 
nedsivning af regnvand skal fremsendes til 
Frederiksberg Kommune. 

  

Udskiftning af koldtvandsrør 
Udskiftning af koldtvandsrør er kommet godt i 
gang og følger den fastlagte plan. Vagtelvej, 
Solsortvej – ulige numre og Egernvej 57-75 
samt Egernvej 25-31 har fået nye rør. Arbejdet 
fortsætter i 2018 med Solsortvej, lige numre, 
Drosselvej og Egernvej 49-55 og 33-39. 

Projektet forventes afsluttet i begyndelsen af 
2019 med Fuglebakkevej og Egernvej 25-31.  

VVS-arbejdet udføres af Frederiksberg 
Forsyning. Udskiftningen gennemføres 
etapevis, således Fuglebakkens Ejerlaug betaler 
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omkostningerne i første omgang, hvorefter 
beløbet fordeles på alle de berørte huse. 

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. 

Frederiksberg Forsyning har forbilledligt 
informeret om arbejdet undervejs. Det tager 
ca. tre dage at udskifte rørene i 9-11 
rækkehuse, hertil kommer yderligere to dage 
til isolering, så arbejdet er afsluttet inden for 
en uge pr husrække. Vandet afbrydes fra kl 
07.30 om morgenen, indtil arbejdstids ophør.  

Arbejdet indledes med en 
informationsskrivelse fra Frederiksberg 
Forsyning om arbejdet og besigtigelse af 
installationen i husene, inden man går i gang. 
Det er af hensyn til, om der skulle være 
specielle forhold, så som skjulte rør i form af 
rørkasser, skabe eller lignende. Hvis der er 

skjulte rør vil dette arbejde medføre en ekstra 
faktura til ejendommen for medgået tid, og 
ejendommen sørger selv for reetablering. 

I nogle af rækkehusene er vandrør brugt som 
jordforbindelse (via en jordklemme). 
Frederiksberg Forsyning genmonterer ikke 
jordforbindelsen til de nye rør, fordi denne 
form for hovedjordforbindelse ikke er tilladt 
længere. Det skyldes bl.a.,  at de nye 
stikledninger i jorden udføres i plastrør. 
Husejere, der har en jordforbindelse monteret 
på vandrørene bør få undersøgt, om der er 
lovlig hovedjordforbindelse i huset, ellers skal 
den installeres af en autoriseret elektriker. 
Også andre husejere, der er i tvivl om 
hovedjordforbindelsen er lovlig, bør få dette 
kontrolleret af en elektriker. Hvis man har en 
hovedjordforbindelse i huset, er det tilladt at 
supplere jordforbindelsen med en 
jordforbindelse til vandrør, f. eks. ved en el-
kontakt til vaskemaskine.  

Fastelavn 

Igen i år arrangerer ”Bedstemødre for 
Fastelavn” tøndeslagning for alle Ejerlaugets 
børn. 

Det er i år  

søndag den 11. februar kl 13:00  

på bagvejen mellem Drosselvej og Solsortvej 

Der kommer nærmere information ud når vi 
nærmer os, men planlæg udklædningen 
allerede nu.  

Istandsættelse af veje og fortov – offentlige veje 

Arbejdet med vej og fortov er næsten færdigt i 
Fuglebakkekvarteret. Duevej mangler stadig at 
blive renoveret, og der er et par andre mindre 
opgaver, som entreprenørerne går i gang med, 
når vejret tillader det, formentlig i marts. Der 
er lavet en afleveringsprotokol med noterede 
mangler og en frist for udførelsen af disse, in-
den arbejdet afleveres, og der udsendes reg-
ninger for arbejdet til grundejerne. 

Herefter vil kommunen udsende varsel til 
grundejerne om optagelse som offentlig vej, og 

grundejerne får mindst tre uger til at komme 
med bemærkninger. Grundejerne har også mu-
lighed for at påklage afgørelsen til Vejdirekto-
ratet inden for fire uger. Hvis der er væsentlige 
indsigelser forlægges sagen By- og Miljø-
udvalget. Endelig afgørelse om optagelse som 
offentlig vej sendes til grundejerne. Heri vil 
fremgå dato for vejens overgang til offentlig 
vej. 



 

 

Nyt vandstik til Vagtelvej 36 

 

Vandledningen fra Vagtelvej, der forsyner 
Vagtelvej 26-46 viste sig at være utæt og måtte 
udskiftes.  

Tidligere måtte man møjsommeligt grave sig 
gennem haven for at udskifte vandrøret. I dag 
skydes det nye vandrør ind gennem haven, 
uden at der fjernes en eneste skovl jord i 
haven. Skydningen foregår fra et hul i køre-
banen, hvorfra der via styret underboring sky-
des ind til fundamentet, hvor der er boret et 
hul på 20 cm, hvor boret føres igennem. Det 
nye vandstik trækkes med tilbage gennem 
hullet og forbindes i begge ender. Dejligt med 

en ny teknik, der sparer 
opgravning af haver. 

Gasledningen fra Vagtelvej ind 
til Vagtelvej 26-46 var også 
utæt og måtte udskiftes med 
en ny gasledning, der kunne 
føres gennem det gamle 
gasrør. 

  

Træerne på bagvejene 

Træerne på 
bagvejene er af 
forskellige sorter 
og meget 
forskellig alder. 
Træerne på 
bagvejen mellem 
Fuglebakkevej og 
Drosselvej er 
gamle, og der har 
været bekymring 
for deres tilstand. 
Det er 

bornholmsk røn. Der er et enkelt træ der er 
gået ud, og der er nogle, der har visne grene. 
For at vurdere træerne tilstand havde 
bestyrelsen derfor sidste år kontakt til en 
forstkandidat, der er lektor på det Bioviden-

skabelige fakultet. Sammen gennemgik vi 
træerne, og konklusionen var, at det som 
helhed er gamle, men sunde træer, der har 
mange leveår endnu måske 25-50 år. Enkelte 
skal beskæres lidt kraftigere til efteråret, og 
det træ, der er gået, ud vil blive udskiftet. Hun 
vurderede, at der ikke var fare for at nogle af 
træerne ville vælte eller forrette skader.  

De gamle træer bidrager til byens biodiversitet, 
og hun ville sende forststuderende ud for at se 
på træerne til sommer, da det er et eksempel 
på ”byens muligheder”. 

Kugleakacierne på bagvejen mellem Drosselvej 
og Solsortvej har enkelte problematiske træer 
og det vil der blive fulgt op på til foråret med 
gartnerfirmaet, der leverede dem.

 

 



 

 

 

Bestyrelsen: 

 

Formand Ole Poulsen, Vagtelvej 26, mobil 40 68 36 50 formand@fuglebakkensejerlaug.dk,  
Kasserer Georg Danvøgg, Solsortvej 26, mobil 51 26 99 80 kasserer@fuglebakkensejerlaug.dk 
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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