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Lokalplanarbejdet  

Lokalplanarbejdet er igangsat, og vi har sammen 
med de 3 øvrige ejerlaug haft flere møder hos kom-
munen. Arbejdet forløber derfor planmæssigt, og 
der foregår løbende tilretninger i udkastet til 
lokalplanen. Vi drøfter de forhold, der er særligt 
aktuelle for os, og det er vores indtryk, at man 
lytter til vores synspunkter og ønsker.  
 
Konkret har vi påtaget os en række opgaver 
vedrørende foto dokumentation af eksempler på 
gode løsninger på renoveringsdetaljer, og andet vi 
finder udført med et smukt resultat. Derfor vil vi i 
den kommende tid kontakte de beboere, som 
bliver berørt af foto dokumentationen.  
 
Lokalplanen omfatter foruden række- og 
dobbelthusene også beboelses- og 
forretningsejendomme mod Godthåbsvej. Da man 
ikke her er organiseret i ejerforeninger eller andre 
sammenslutninger er det kommunen, der definerer 
kravene til facader og andre overordnede 
bestemmelser. Der foregår i øjeblikket en del 
renoverings-og moderniseringsarbejder på visse 
ejendomme. Vi har gjort kommunen opmærksom 
på en del forhold, vi ikke finder er i samklang med 
de overordnede tanker og intentioner med 

kvarterets fremtræden, og bl.a. forhold der også 
har indflydelse på vores ejendomme.  
 
Reelt er situationen den, at der i nogle tilfælde 
renoveres uden byggetilladelse, hvilket ikke er 
tilfredsstillende for kommunen eller os. Vi ved, at 
kommunen på vores foranledning har taget kontakt 
til de pågældende ejere, og der nu foregår en 
dialog om forholdene.  
 
Overordnet set er strukturen i kommunen, at vores 
samarbejdspartner er byplanafdelingen, som ikke 
sagsbehandler byggesager. De afstikker kun de 
overordnede retningslinjer for bebyggelsen i en 
lokalplan, som byggesagsafdelingen benytter som 
grundlag for at træffe afgørelser og udstede 
byggetilladelser. Vi har derfor foranlediget at de 2 
afdelinger på rådhuset samarbejder om forholdene 
ved byggesagsbehandling i denne fase af 
lokalplanarbejdet.     
 
Vi forventer, at kommunen indkalder til et 
informationsmøde, inden den lægger et forslag 
frem til offentlig høring, hvor vi alle kan give vores 
mening til kende, inden lokalplanen godkendes i 
kommunalbestyrelsen.  
 



 

 

Opkrævninger fra Fuglebakkens Ejerlaug 

Kontingentopkrævninger fra Fuglebakkens Ejerlaug 
kører automatisk via Nets.  Bestyrelsen havde set 
frem til, at automatiske opkrævninger fra Nets ville 
føre til en reduktion af manglende indbetalinger og 
rykkere fra Ejerforeningen. Desværre er det ikke 
gået den vej – af de i alt 146 udsendte 
opkrævninger betalte 24 eller mere end 16% af 
medlemmerne ikke kontingent for 2017 til tiden og 
fik derfor en rykker. Heraf betalte 8 heller ikke på 
første rykker, og de har nu fået en rykker nr. 2 med 
gebyr. Rykkerkørsler medfører merudgifter for 
lauget og ekstraarbejde for kassereren i 
Ejerforeningen. Det er ikke rimeligt, at kassereren 
skal bruge sin tid på at rykke medlemmerne for 
indbetaling af kontingent. 
Bestyrelsen har derfor besluttet fremover kun at 
udsende to rykkere. Rykker nummer 1 er uden 
gebyr, mens rykker nummer 2 vil blive pålagt gebyr 
på kr. 100. Bliver der ikke betalt på rykker nummer 
2, vil fordringen uden yderligere varsel blive sent til 
inkasso -med deraf følgende udgifter for 
medlemmet. 

Bestyrelsen vil derfor opfordre medlemmerne til, at 
opkrævningen fra Fuglebakkens Ejerlaug tilmeldes 
betalingsservice. 
Hvis man skifter e-mail adresse eller ønsker at 
ændre den bedes ændringen sendes til:  
bestyrelsen@fuglebakkensejerlaug.dk 
 
 
 
 

 

 

Rotter på Fuglebakken 

På generalforsamlingen drøftede vi rotter, der lever 
i bedste velgående i vores kloakker. Så længe de 
bliver i kloakkerne, lever vi med det, men rotterne 
skal ikke løbe rundt i kvarteret og leve som 
overfladedyr.  

Når man har rotter, tager man kontakt med 
kommunens skadedyrsbekæmper enten over 
webben, eller telefonisk. Kommunens 
skadedyrsbekæmper foretager et tilsyn på stedet. 
Ved tilsynet bliver ejendommen og arealet rundt 
om gennemgået for at finde eventuelle steder, 
hvor rotten har adgang til skjulesteder og  

fødekilder, f.eks. kaninbure eller fodresteder for 
fugle. 
På udendørs arealer bliver anvendt gift i 
giftdepoter. Når fælder og giftdepoter er opstillet, 
tilser kommunen dem jævnligt, indtil der ikke 
længere ses tegn på rotter. 
Rottemanden foretager en vurdering af hvilke 
tiltag, der skal gennemføres for at forhindre flere 
rotter i at komme frem. Kommunen kan i den 
forbindelse give påbud over for grundejer om at 
foretage gennemgang af kloakkerne. Rottemanden 
kan blandt andet foretage en røgtest, for at fastslå 
eventuelle udgange fra kloakken. Hvis der er 
mistanke om hul på kloakken rettes der 
henvendelse til Fuglebakkens Ejerlaug, 
formand@fuglebakkensejerlaug.dk 
Med hensyn til betaling for eventuel reparation af 
kloakrør lægger ejerforeningen ud, hvis der er tale 
om brud på hovedledningen og opkræver derefter 
beløbet hos berørte medlemmer. Hvis hullet 
vedrører stikledningen ud til hovedledningen er det 
den pågældende ejendom, der skal betale for 
reparationen 
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Istandsættelse af vejene 

Istandsættelsen af vores veje er gået i gang. 
Vejdirektoratet har truffet afgørelse i en klagesag, 
om at Frederiksberg Kommunen har truffet lovlig 
beslutning om istandsættelsen af de private 
fællesveje i Fuglebakkekvarteret.  
 
Kommunen er i gang med istandsættelsen på 
Fuglebakkevej. Derefter startede arbejdet på 
Drosselvej og Egernvej den 12. juni. Revideret 
tidsplan kan ses på hjemmesiden 
www.fuglebakkensejerlaug.dk. 
 
Kommunen er enig i, at bump på Vagtelvej vil være 
en bedre løsning end chikanerne, hvor det giver 
problemer, når store lastbiler passerer chikanerne. 
Derfor er kommunen positiv over for at etablere 
vejbump efter optagelse af vejen som offentlig vej.  
Kommunen er nået frem til, at opgaven ikke kan 
udføres som en del af arbejdet med at bringe vejen 
i en god og forsvarlig tilstand. Kantstenene bliver 
derfor rettet op, som tilstandsrapporten har 
beskrevet –træer der er gået ud, bliver ikke  
udskiftet. Når vejene overgår til offentlig vej, 
forventes det, at Frederiksberg Kommune vil 
udskifte chikanerne med vejbump. 
 
Fuglebakkens Ejerlaug har påtalt over for 
kommunen, at der endnu ikke er udskiftet 

lysarmaturer på Drosselvej, og vejskiltet om max 30 
km på vejen er forsvundet. Udskiftning af de to 
udgåede træer på Drosselvej er ikke med i planen 
for istandsættelsen af vejene. Hvis træerne ikke 
kan forventes udskiftet af kommunen inden for en 
rimelig periode, vil ejerlauget gennemføre 
udskiftningen.  
 

 

Generalforsamling 2017 

Ordinær  generalforsamling i Fuglebakkens Ejerlaug blev afholdt tirsdag den 14. marts 2017 kl 18.30-22.00  i 
Pyramiden, Skolen på Duevej. Generalforsamlingsreferatet ligger på ejerlaugets hjemmeside. 
www.fuglebakkensejerlaug.dk 

 

Træerne på bagvejen Drosselvej/Solsortvej 
Træerne på bagvejen Drosselvej/Solsortvej blev 
udskiftet til kugleakacier i 2013.  Der blev indgået 
en aftale med anlægsgartneren om at passe og 
vande de nye træer i 2014, så vi sikrer, at træerne 
bliver sunde og pæne. Sidste år var det tydeligt at 
nogle af træerne ikke var kommet godt i gang, og i 

dette forår er der nogle træer, der har det skidt og 
måske går ud, mens nogle af de øvrige træer 
udvikler sig meget dårligt. Bestyrelsen er i dialog 
med anlægsgartneren om træerne og afventer et 
forslag til foranstaltninger, der kan sikre os pæne 
træer på bagvejen

. 
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Udskiftning af vandrør 
Udskiftning af fælles vandrør i Fuglebakkens 
Ejerlaug starter før sommerferien, fortsætter til 
september og forventes afsluttet i begyndelsen af 
2019. 
 
Udskiftning i 2017  
1.del: Egernvej 67-75, Vagtelvej 4-24, Vagtelvej 26-
46 
2.del: Egernvej 57-65, Solsortvej 3-23, Solsortvej 
25-45 
 
Udskiftning i 2018  
1. Solsortvej 4-24, Solsortvej 26-44, Egernvej 49-55. 
2. del: Drosselvej 3-19,Drosselvej 21-37, Drosselvej 
2-18, Drosselvej 20-36, Egernvej 33-39. 
 
Udskiftning i 2019 (1.halvår) 
1.del: Fuglebakkevej 3-21, Fuglebakkevej 23-39, 
Egernvej 25-31. 
 
VVS-arbejdet gennemføres af Frederiksberg 
Forsyning, og prisen for udskiftningen er for hvert 
hus ca. kr. 9.400 og for husene på Egernvej ca. kr. 
10.500.  Udskiftningen gennemføres etapevis, 
således Fuglebakkens Ejerlaug betaler 
omkostningerne i første omgang, hvorefter beløbet 
fordeles på de berørte huse i lige store beløb. 
 
Frederiksberg Forsyning har oplyst, at 
stikledningerne i jorden fra fællesvejene ikke kan 
udskiftes i en to-årig periode efter vejenes 

reparation –med mindre der er tale om brud på 
ledningen. 
 
Udskiftningen omfatter alle fælles rør frem til 
hovedhanen ved måler med rustfri stålrør, 
hovedhane, isolering af rørene med lysegrå 
Isogena-rørskåle, der er et plastmateriale, der ikke 
efterfølgende skal males. Rørhuller til naboer 
lukkes af murer. 
 
Hvis der i et eller flere huse allerede er installeret 
nye rustfri stålrør, vil prisen for arbejdet blive 
reduceret forholdsmæssigt. 
Hvor der ikke allerede er installeret ny vandmåler, 
vil vandmåleren blive udskiftet. 
 
Beboerne skal selv fjerne eventuel indbygning af 
rør i rørkasser, skabe eller lignende. Eventuel 
nedtagning af dette er uden for aftalen og skal 
foretages af husejeren.  Frederiksberg Forsyning 
kan påtage sig at lade en entreprenør foretage 
nedtagning og genopsætning. Aftale skal i hvert 
enkelt tilfælde aftales med de enkelte beboere, 
som accepterer ydelsen og omkostningerne, der er 
en følge heraf. Eventuel asbest og maling ved 
murgennemføringer er ikke med i tilbuddet. 
 
Tidspunkterne for udførelse af arbejdet vil blive 
meddelt af Frederiksberg Forsyning i så god tid som 
muligt, og Fuglebakkens Ejerlaug vil løbende holde 
beboerne informeret om arbejdet.

 



 

 

Sommerfest 2017
Der holdes i år sommerfest på 
bagvejene lørdag den 19. 
august  

I lighed med de forrige år starter vi på 
plænen på Egernvej med fælles leg for 
børnene kl 15:00-ca. 16:30. vi arrangerer 
forskellige boder for børnene med bl.a. 
sækkeløb, længdespring, ”halen på 
grisen”, flødebollemaskine og andre 
sjove aktiviteter.  

Arrangementet koordineres af 
Benedikte, F39 og hjælpende hænder 
bedes melde sig inden 12. august, 
hvorefter vi holder et 
planlægningsmøde. 

Om aftenen er der fest på de enkelte 
bagveje og hver bagvej må selv 
organisere dette. Tilmelding til 
Benedikte telefon 26 24 80 26 eller på 
mail b.wanscher@webspeed.dk. 

  

 

Meld dig som hjælper til Børneleg på Plænen 

Kontakt: Benedikte F39

 

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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