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Klar til at betjene medlemmerne  
Emdrup Grundejerforening er jo ikke af 
nyere dato. Det er faktisk 110 år siden at 
foreningen blev stiftet.

Meget er jo forandret i samfundet i de 
mange år. Det gælder også i Emdrup og i 
foreningen. Foreningen har løbende for-
søgt at følge med udviklingen, men må 
jo nok erkende at foreningen har haltet 
noget bagefter. 

Foreningen fik en hjemmeside for ca. 10 
år siden, og den har været besøgt mere 
end 18.000 gange. Den har nu haft sin tid, 
og vi er i bestyrelsen glade for at kunne 
præsentere en helt ny hjemmeside.

Det er vores mål – og håb – med den nye 
hjemmeside at ”puste liv” i den gamle for-
ening ved at medlemmerne benytter de 
mange faciliteter der er på hjemmesiden, 
og at bestyrelsen (og medlemmerne) for-
tæller om stort og småt som sker i vores 
område eller om ting som har betydning 
for området.

Vi ser i bestyrelsen desuden frem til at 
hjemmesiden kan blive et forum for dialog 
mellem medlemmer og vejlaug indbyr-
des, også i forhold til bestyrelsen. Vi ser 
også frem til at medlemmerne kan have 
glæde af at benytte de mange link, der er 
på hjemmesiden.

Alt i alt håber vi med den nye hjemmeside 
at have ført foreningen på omgangshøjde 
med den digitale udvikling.

Den nye hjemmeside har adressen: 
www.emgf.dk
                                                         Bestyrelsen

EMDRUP 
– et åndehul i storbyen

Det er nu mere end 10 år siden at Em-
drup Grundejerforening havde 100 års 
jubilæum og i den anledning udgav en 
jubilæumsbog. 

Alle medlemmer modtog et gratis ek-
semplar af jubilæumsbogen, og der har 
gennem årene været solgt så mange af 
bøgerne, at hele bogprojektet økono-
misk har løbet rundt (udgifterne til frem-
stillingen var ca. 185.000 kr.)

Restoplaget er nu ved at være ret beske-
dent, så det er ved at være sidste chance 
for at erhverve et eksemplar af bogen. I 
bestyrelsen har vi besluttet at give bogen 
gratis til nytilflyttende i Emdrup i forenin-
gens område, det vil sige til potentielle 
nye medlemmer som en velkomstgave. 

Vi må derfor forudse at der om ikke så 
lang tid ikke er flere eksemplarer tilbage.
Vi mener at bogen – på trods af alderen – 
stadigvæk må have stor interesse for dem 
der vil vide noget om det område, som vi 
bor i.

Bestyrelsen har besluttet at sælge restop-
laget for en pris á 100 kr. pr. bog. 

Ved salg og ved gaver må det forventes 
at der er ”udsolgt” om ikke så lang tid.

Bogen kan købes hos bestyrelsesmed-
lemmerne og ved generalforsamlingen 
den 20. marts 2012 vil det være muligt at 
købe bogen
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•  Der bliver etableret 5-6 heller i midterfel-
tet – forhøjede områder der skal medvirke 
til at dæmpe hastigheden, og som skal 
være et sikkert punkt for fodgængere og 
cyklister ved krydsning af vejen.

•  Ud for hellerne bliver der parkering for-
budt.

•  Den eksisterende fodgængerovergang 
bliver bevaret, men ændret i udformning. 

• Skiltningen på Emdrupvej bliver gen-
nemgået og erstattet eller tilrettet. 

•  Hastighedsbegrænsningen på 50 km. i 
timen bliver opretholdt.

•  Udkørslerne fra sidevejene bliver gen-
nemgået – og der sker eventuelt forskel-
lige tiltag for at forbedre oversigtsforhol-
dene.

•  Der bliver plantet vejtræer i vejens syd-
lige side således at skyggen falder ud mod 
vejen (som led i et træplantningsprojekt 
for at gøre København grønnere).

 Emdrupvej bliver med de nye tiltag et 
sikrere sted at færdes 

To særlige problemer
Der blev også under mødet peget på to 
specielle problemer, som Jens Chr. Høj-
gaard noterede sig: 

Ind- og udkørsel til Drivhuset i nærheden 
af Emdrup Torv er meget problematisk. 
Der kan være behov for at parkering for-
bydes i en vis afstand fra indkørslen. 

Henover Emdrup Torv kører en del biler i 
høj fart på stikvejen fra Frederiksborgvej 
                                    (fortsættes på side 4)

EMDRUPVEJ
Nu sker der noget
I bestyrelsen i grundejerforeningen har 
der i en årrække været et ønske om at der 
bliver gennemført nogle trafiksikkerheds-
tiltag på Emdrupvej (fra Emdrup Torv til 
Tuborgvej) og på Frederiksborgvej (fra 
Bispebjerg Torv til kommunegrænsen i 
Gentofte).

Initiativet
For at få skred i sagen, fik grundejerfor-
eningen sammen med Bispebjerg Lokal-
udvalg landskabsarkitekt Peter Holst til at 
udarbejde et forslag: ”Emdrup – et sikrere 
sted at færdes”.
På foreningens generalforsamling i marts 
2009 redegjorde Peter Holst nærmere for 
forslaget som derpå blev fremlagt for Kø-
benhavns Kommune. Der kom ikke rigtig 
noget konkret ud af det.

Bydelsplan for Bispebjerg 2010
Næste skridt var da at få forslaget integre-
ret i den bydelsplan som Bispebjerg Lokal-
udvalg skulle udarbejde for Bispebjerg for 
2010. Planen for Emdrupvej og Frederiks-
borgvej fik en fremtrædende placering i 
bydelsplanen, men der blev ikke umid-
delbart givet et tilsagn fra Københavns 
Kommune om at virkeliggøre forslagene. 
Der blev af Københavns Kommune peget 
på, at vel var forslagene relevante, men 
der var andre steder i København der ak-
tuelt var prioriteret højere. 
Medlemmer af Emdrup Grundejerfor-
ening har alle modtaget et eksemplar af 
Bydelsplanen for Bispebjerg.

Beboermøde
I grundejerforeningen og i Bispebjerg Lo-
kaludvalg besluttede vi os at gå en ny vej 
ved – i første omgang – at koncentrere 
os om Emdrupvej og ved at indkalde be-
boerne og forretningsdrivende omkring 
Emdrupvej til et møde, hvor foruden lo-
kaludvalget og grundejerforeningen var 
repræsenteret, også var inviteret Køben-
havns Kommune og landskabsarkitekt Pe-
ter Holst. Mødet fandt sted den 24. januar 
2012 i beboerhuset i Kantorparken. 
Fremmødet var ikke overvældende, men 
der var beboere fra Kantorparken, Em-
drupvej og fra de omkringliggende vil-
laveje.
Efter indledninger af lokaludvalgets for-
mand Alex Heick og formanden for Em-
drup Grundejerforening Lennart Frandsen 
gennemgik arkitekt Peter Holst forslaget 

fra grundejerforeningen og lokaludvalget.
Herefter kom Københavns Kommune ved 
trafikplanlægger Jens Christian Højgaard 
med kommunens tilbagemelding. Højga-
ard erklærede sig enig i den analyse, der 
var foretaget af Peter Holst, men måtte 
pege på at der er tale om en meget dyr 
løsning, navnlig ved at Emdrupvejs profil  
foreslås helt ændret. Han pegede specielt 
på de meget dyre ændringer der skulle 
ske af ledningsnettet. Han fremhævede 
at selve trafikbelastningen på Emdrup-
vej og Frederiksborgvej for så vidt ikke er 
overvældende. 

De konkrete trafiktal
Ved en trafiktælling i 2010 havde Frede-
riksborgvej16.660 køretøjer i døgnet – 
begge veje og Emdrupvej havde 5.600 
køretøjer i døgnet – begge veje. 
Tallene dækker over begrebet gennem-
snitlig årsdøgnstrafik, hvor der tages høj-
de for variation i årstiderne, på ugedagene 
og på tidspunkterne i døgnet). Jens Chri-
stian Højgaard erkendte, at der er behov 
for, at noget sker med Emdrupvej, navnlig 
af hensyn til trafiksikkerheden.

Forslag til handleplan
Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor 
blandt andet med afsæt i bydelsplanen 
besluttet, at følgende skal ske i 2012/13:

•  Hele Emdrupvej, det vil sige fra Emdrup 
Torv til Lyngbyvej er omfattet af projektet; 
vejen får en ny overfladebelægning.

•  Vejbredden vil på nogle forløb blive ind-
snævret fra 10 m til 8 m.

•  Der vil blive etableret et rødt midter-
felt på vejen med hvid opstribning. Feltet 
markerer at overhaling ikke kan lade sig 
gøre.

Emdrupvej bliver med de nye tiltag et sikrere sted at færdes 
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Dansehuset
Hvor Tagensvej møder Frederiksborgvej 
på toppen af Bjerget ligger det karakteri-
stiske bygningsanlæg, Bispebjerg Krema-
torium, eller rettere gamle krematorium, 
idet et nyt længere nede ad Frederiks-
borgvej har afløst det gamle. 
Denne gamle bygning er i øvrigt tegnet i 
starten af 20-erne af en kendt dansk kirke-
arkitekt, Holger Jakobsen. 
Vi, der bor i området, kender alle den store 
krumme mur, kuplen og skorstenen.

Med opførelsen af det nye krematorium 
skulle det gamle finde ny anvendelse. 
Og da det gamle Kulturhus på Dorthe-

avej overgik til Ungdomshus, hvor Dans 
i Nordvest tidligere holdt til, blev det en 
realitet; Dans i Nordvest skulle flytte ind i 
det gamle krematorium.

Arkitekt og partner i Domus Arkitekter, 
Claus Smed Søndergaard, har på en ge-
neralforsamling i grundejerforeningen 
fortalt om projektet, og viser nu frem og 
fortæller her i januar 2012.

Transformationen fra krematorium og 
kapel, som vi jo forbinder med dystre og 
sørgelige begivenheder, til et nyt danse- 
og bevægelseshus, der forbindes med liv 
og glæde gav mange overvejelser om etik 
og gravfred med beliggenheden så tæt 
op ad kirkegarden. Det emne har da også 
været debatteret lokalt i medierne.

Det store danselokale med sorte vægge og loft og et gennemgående vinduesbånd oppe   under 
tagkonstruktionen

 Den store kuppelsal i Dansehuset med nicher, hvor der skal monteres bænke og oven 
over er der en række buede vinduer, der giver et fint lys

(fortsat fra side 3)
til Emdrupvej. Dette problem kan for-
mentlig løses meget enkelt ved at vende 
ensretningen, sådan at beboerne på Em-
drup Torv får kørselsadgang fra Emdrup-
vej.

Jens Chr. Højgaard fortalte under mødet, 
at han havde været ansat i Teknik- og Mil-
jøforvaltningen (Center for Trafik) i ca. 30 
år, og at det kun var anden gang han hav-
de oplevet at komme til et sådant møde 
og have haft penge med (ca. 1 mio. kr.). 
Begrundelsen for at der nu var bevilget 
penge til Emdrupvej var i høj grad det ini-
tiativ, der var taget af grundejerforenin-
gen og lokaludvalget.
Problemerne med Frederiksborgvej blev 
også kort drøftet på mødet og Højgaard 
var enig i at der også her er problemer 
som må overvejes – men det havde han 
ikke penge med til. 

Nyt beboermøde
Alex Heick sluttede mødet af med at give 
tilsagn om at indkalde til et nyt beboer-
møde, når der foreligger mere konkrete 
planer fra Københavns Kommune. 

Arbejdet hermed bliver Bispebjerg Lokal-
udvalg (og Emdrup Grundejerforening) 
inddraget i.

På foreningens hjemmeside kan man 
følge med i, hvad der sker med planerne 
for Emdrupvej.



Orientering mod lokalområdet
I planlægningen er der lagt stor vægt på, 
at holde sig på eget område og anlægget 
er derfor orienteret om ankomstgården, 
hvor en nybygget foyer vil være den pri-
mære ankomst.
Transformationen spænder fra en restau-
rering og renovering af bestående og 
meget bevaringsværdige bygninger til 
ombygning og nybygning.
De nye bygninger og bygningsdele i fa-
caderne er primært stål/aluminium i sort 
med glasfelter, som egentlig ligger uden 
på den oprindelige bygning, der kan ses 
bag ved. 
De nye flade tage er med til at fastholde 
det oprindelige vandrette anlæg, der el-
lers kun brydes af kuppel og skorsten. Der 
er etableret 5 træningslokaler i varierende 
størrelser og i planlægningen er der taget 
hensyn til at disse lokaler ligger adskilt i 
forhold til hinanden, så lyden fra musik-
ken i et lokale ikke forstyrrer i et andet 
– og navnlig heller ikke forstyrrer omgivel-
serne. Et forhold, erfaringer fra studieture 
til andre europæiske storbyers dansehuse 
bl.a. har tilført planlægningen.

En kompliceret ombygning
Ombygningen af et bygningskompleks 
med tykke mure og betonkonstruktioner 
giver både muligheder og udfordringer. 
Trapper er fjernet, nye tilføjet, dæk hævet 
eller sænket osv. Der er smalle passager og 
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lave dørhøjder, men lige pludselig kom-
mer man ind i et rum med ny tagkonstruk-
tion og et lysbånd hele vejen rundt under 
loftet.  
Det gamle kapel – under kuplen – er ble-
vet til et meget fint træningslokale, som 
har en cirkulær form, hvor man nødven-
digvis må se op for at se om der skulle 
være hul i taget som i Pantheon i Rom 
eller i det mindste et ovenlys. Men ingen 
af delene finder man her. Til gengæld er 
der i ydervæggen hele vejen rundt små 
nicher, hvor der skal monteres bænke og 
over disse nicher er en række buede vin-
duer, der giver et fint lys. Gulvet her er 
som i øvrige træningslokaler et sportsgulv 
med fjedrende virkning, så ”bentøjet” kan 
holde til moderne dans,

En flot træningssal
Det største lokale, som er nybygget, har 
gulvet beliggende en etage under det 
omgivende terræn og er udformet som 
en ”black box” dvs. med sorte vægge og
loft men igen med et gennemgående vin-
duesbånd oppe under tagkonstruktionen. 
Ingen tvivl om, at det vil være en stor op-
levelse at overvære en forestilling her på 
de terrasserede siddepladser.
I den øvrige del af bygningen er væggene 
hvide og lofterne holdt i hvide eller lyse 
farver. Trægulvene er i lyst træ og mange 
steder finder man de oprindelige beton- 
og terrazzogulve, der er slebet og frem-

 I rummet under kuppelsalen er der etableret bade- og omklædningsfaciliteter.  Et fantastisk rum med søjler og terrasserede hylder og nicher

står nye og meget flotte. Enkelte skinner 
i gulvene dementerer dette og fortæller 
stilfærdigt historien om den tidligere an-
vendelse.
Under kuppelsalen er der i kælderen etab-
leret nye bade- og omklædningsfaciliteter 
i et fantastisk rum med søjler og terrasse-
rede hylder og nicher oprindelig beregnet 
for opbevaring af urner, men nu udnyttet 
til omklædningsbokse mv., og så tjener de 
i øvrigt et meget dekorativt formål.

Et meget spændende projekt
Byggeriet nærmer sig sin afslutning, og 
man mærker den summende aktivitet 
overalt.
Der er ingen tvivl om, at der her skabes 
et meget fint hus for dans og bevægelse 
i NV, som uden tvivl vil blive en fortrinlig 
ramme for aktiviteterne.
Vi i bydelen skal også være glade for at 
både Københavns kommune, Lokale- og 
Anlægsfonden samt Nordeafonden har 
valgt at skyde penge i et projekt, der er 
med til at løfte bydelen og ikke kan undgå 
at give bydelen positiv omtale – for en 
gangs skyld.  
Det bliver spændende at opleve huset 
i brug, når det efter ombygningen står 
færdigt.
Bestyrelse for Grundejerforeningen vil i 
løbet af foråret arrangere en rundvisning  
for medlemmerne. Nærmere besked her-
om kommer på foreningens hjemmeside



Generalforsamling 
Tirsdag den 20. marts 2012
Skybrud eller naturlig variation i vejret
Mød op til Emdrup Grundejerforenings 
generalforsamling i håndværkerforenin-
gens festlokaler Håndværkerhaven 49.  
den 20. marts 2012 kl. 19:00, hvor der ef-
ter generalforsamlingen er et spændende 
indlæg.
Vi får besøg af en ekspert fra en af de fø-
rende rådgivende ingeniørvirksomheder 
i verden på området, Grontmij. 
Han vil fortælle om skybrud og klimaæn-
dringer, men i højere grad fortælle om 
de takter, der rører sig i vandbranchen, 
hvilke løsninger kommunerne arbejder 
på, og hvad den enkelte borger eller ejer-
forening kan gøre for at være på forkant 
og forebygge fremtidige oversvømmelser.

De senere år har budt på flere og flere 
skybrud så kraftige, at kloakkerne og 
vandløbene i vores byer ikke kunne klare 
vandmængderne. 
Både sommeren 2010 og 2011 bød på 
massive oversvømmelser i nærområdet 
og rekordudbetalinger for forsikringssel-
skaberne.
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Lersø Parkalle efter skybrud 2011

Sidste års modtager af Imbris prisen  Eng-
blommevej 2B

Årets Imbris
I tilslutning til årets generalforsamling vil 
Emdrup Grundejerforenings Forskønnel-
sespris, Imbris-prisen, traditionen tro blive 
uddelt. 
Også i år har Imbris-udvalget fundet en 
værdig prismodtager, som får tildelt en 
flot indrammet tegning af det præmi-
erede.

Udvalget kan, som det efterhånden vil 
være mange bekendt, præmiere:

•  Et godt og smukt nybyggeri, der passer 
godt ind på stedet. 

•  En ombygning, der smukt tilpasses ejen-
dommens oprindelige karakter og/ eller 
bybilledet i sin helhed 

•  Særlig smuk vedligeholdelse, der re-
spekterer ejendommen 

•  Et smukt haveanlæg, der fremhæver 
ejendommen i sin helhed og giver et har-
monisk helhedsbillede. 

Naturlig variation?
Er disse skybrud en naturlig variation i vej-
ret, eller er der tale om de første tydelige 
tegn på menneskeskabte klimaændrin-
ger?
Hvorom alting er, så er staten, kommu-
nerne og forskere i Danmark i fuld gang 
med at analysere, kortlægge og finde 
løsninger på udfordringerne under skarp 
overvågning af forsikringsselskaber, virk-
somheder, borgere og mange andre in-
teressenter. 

Spørgsmål der berøres
1. Kloakkens historie – hvad kan vi gøre 
anderledes?
2. Skal vi bare udbygge kloakkerne, el-
ler kan vi indrette os smartere belært af 
historien?
3. Hvorfor blandes ”rent” regnvand med 
stærkt forurenet spildevand og renses på 
renseanlæg?
4. Kan vi indrette vores bymiljøer så de 
er designet til at kunne forebygge skader 
ved oversvømmelser?
5. Hvad gør kommunen og hvad er ”LAR”?
6. Hvad kan den enkelte gøre? Kan det 
betale sig?

Vel mødt til generalforsamlingen!
Bestyrelsen
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Regnvandsmøde 
for villaejere
Søndag d. 22. april 2012 kl.14-17

I Karens Hus på Bispebjerg Bakke 8

Kom og bliv inspireret til, hvordan du selv 
kan håndtere dit regnvand, så du får glæde 
af regnen, undgår en oversvømmet kælder 
og samtidig aflaster det fælles kloaksystem. 

Alt for store mængder regnvand har nu 
ramt os flere gange. Skaderne er så store 
og rammer så mange af os, at både det 
offentlige og vi hver især tænker på, hvad 
vi kan gøre for at undgå nye ødelæggelser. 
Udbygning af kloaksystemet er særdeles 
dyrt og er derfor ikke en mulighed. Der-
for skal vi finde på alternativer, som kan 
håndtere de enorme mængder vand, der 
kommer på kort tid under et skybrud.
Derfor er det en god ide at indtænke 
muligheder for at forsinke vandet fra ens 
grund i at løbe i kloakken eller at undgå 
det helt eller delvis.  
Kendte muligheder er f.eks. faskiner, be-
plantede tage, regnvandstank til vanding 
m.v., regnbed med nedsivning.  Mange 
installerer sikring mod tilbageløb af af-
løbsvand til kælderen. 

Temaeftermiddag
Bispebjerg Lokaludvalg tager initiativ til 
en temaeftermiddag hvor vi får indlæg 
om nogle af mulighederne. Det foregår 
søndag 22. april 2012 kl. 14-17. Sted Bispe-
bjerg Bakke 8. Det er gratis at være med, 
tilmelding er nødvendigt. Tilmelding/in-
formation 2.tom.joergensen@gmail.com  
eller Tanja Møller Jensen på ZM9U@okf.
kk.dk  følg med på  www.bispebjerglo-

kaludvalg.kk.dk  - Mødet er endnu under 
planlægning, derfor tager vi forbehold 
for rettelser. 

Sådan ser det foreløbige program ud
Flemming Springborg fra Teknologisk In-
stitut vil fortælle om de forskellige typer 
tilbageløbslukke-ventiler og regler herfor.
Landskabsarkitekt Jesper C. Corfitzen 
(kendt fra DR aftenshowet) vil fortælle 
om regnbede.
Københavns Energi fortæller om reglerne 
for tilbagebetaling af kloak-tilslutnings-
bidraget. Tilskuddet betyder, at Køben-
havns Energi refunderer op til 40 procent 
af tilslutningsbidraget, hvilket svarer til 
23.240 kroner inkl. moms i 2012. 
Tilskuddet forudsætter at man håndterer 
regnvandet lokalt og ikke leder til kloak. 
Der er selvfølgelig en række faktorer 
som skal være på plads for at kunne gøre 
dette – grundvandsstand, jordforurening 
og indhold af ler i jorden er nogle af de 
vigtige faktorer. 
Hvis vejret er til det, sørger vi for børneak-
tiviteter i haven til Karens hus, så børnene 
kan hygge sig, mens du får faglig viden.      

Venlig hilsen 
Tanja Møller Jensen, miljømedarbejder i 
Bispebjerg Lokaludvalg og Tom Jørgen-
sen, fmd. Agendaforening Nordvest.

Bispebjerg Lokal-TV 
Bydelens lokale elektroniske medie
Bispebjerg Lokal-TV (BL-TV) har nu eksiste-
ret i 12 år, og i løbet af den tid er der sket 
store ting både med stationen og med TV 
mediet som sådan. 
Stationen blev grundlagt i 1999 på ansøg-
ning fra det nu nedlagte Bispebjerg Lo-
kalråd. Der var 0 kr. i kassen, da den første 
udsendelse gik i luften 15. maj 1999. 
Dengang sendte man på det såkaldte Ka-
nal København. Det blev ændret i 2009, 
så man nu sender på digitalt TV i det, der 
hedder Kanal Hovedstaden.
I alle disse år har stationen produce-
ret i tusindvis af timer lokalt stof. Det er 
blandt andet blevet til flere udsendelser 
med Emdrup Grundejerforening i focus, 
såsom tilbagevendende reportager fra 
årets generalforsamling, Imbris uddelin-
gen, en udsendelse om bogen ”Emdrup, 
et åndehul i storbyen”, en udsendelse om 
stenene på Emdrup Torv og meget mere.  
Stationen har gemt alle udsendelser, og 
der er derfor potentielt tale om et unikt 
historisk arkivmateriale. 

Nu bor stationen dør om dør med Bispe-
bjerg Lokalradio på BIBLIOTEKET på Ren-
temestervej 76, 3. sal. 
Fra studiet sender nu fem stationer. Der 
kan sendes live-TV, men for det meste 
handler det om båndede udsendelser. 

Stationens sendetid er pt. meget lille på 
grund af, at der er uddelt et stort antal 
sendetilladelser, så det er blevet meget 
trangt med sendetiden. 
Bispebjerg Lokal-TV sender aktuelt man-
dag kl. 23-24, tirsdag kl. 10.30-11 og lørdag 
kl. 13.30-14.00.
En søsterstation,- TV-NU sender lands-
dækkende søndag kl. 9.30 og tirsdag kl. 
14.30.  Lokale udsendelser, der antages 
at være af landsdækkende interesse, vil 
kunne bringes her. 
Forresten sendes hele døgnet 24/7 på 
www.kanalnordvest.dk, hvor gamle ud-
sendelser også kan findes i nogle måne-
der. 
Hvis du selv går med en TV producent 
i maven, eller pusler med TV på hobby-
basis, man du kontakte redaktionen på 
alexheick@dadlnet.dk.
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Nykredit
er en bank

Der kan være nok at tage stilling til, når for eksempel behovet for en ny 
bolig melder sig. For er det ikke sådan, at lån til bolig, daglig økonomi, 
opsparing og investering hænger uløseligt sammen? Og er det ikke også 
sådan, at hvis du først har overblikket, så bliver det lettere at træffe både 
de store og de små beslutninger?

I Nykredit hjælper vi dig med at få overblik ved at rådgive dig om din 
samlede økonomi. 

Ring i dag på telefon 44 55 44 91 og aftal et møde.

Ny Østergade 25, 1101 København K
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Det handler om 
vores drikkevand

FN har udpeget den 22. marts 2012 til Van-
dets Dag. I Danmark er det forskelligt, hvad 
kommunerne og vandværkerne gør ud af 
denne dag. Kommunerne og vandforsynin-
gerne i Vestegnens Vandsamarbejde I/S har 
lavet fælles markeringer af Vandets Dag si-
den 2005. I 2012 er det vores mål at engagere 
forbrugerne i højere grad end tidligere. Vi 
kalder det brugerdreven innovation.

Hvem er vi?
Vi er vandforsyningerne på Vestegnen og i 
København. Vandsamarbejdet har til for-
mål at fremme grundvandsbeskyttelse og 
sikre bæredygtig vandindvinding gennem 
koordination af grundvandsbeskyttende 
initiativer på vestegnen. Vores bekymring 
som leverandør af drikkevand er brugen 
af sprøjtegifte i danske haver. Hvert år må 
vandforsyningerne i Danmark lukke borin-
ger på grund af sprøjtegifte. Vi er bekymret 
for, at vi i fremtiden ikke længere kan hente 
giftfri vand op fra den danske undergrund, 
hvis haveejere bliver ved med at anvende 
sprøjtemidler. 
Læs mere om vores drikkevand, sprøjtemid-
ler og forebyggelse på www.vandigrunden.
dk. 

Sådan 
forebygger du! 
Tips til en grøn have uden sprøjtegift.
Bekæmp om foråret inden ukrudtet ud-
vikler sig.

Blomster 
Mange blomster betyder pollen og nektar 
og dermed nyttige insekter. Mariehønen 
er for eksempel et nyttigt insekt. Den spi-
ser 200-600 bladlus i sin levetid som larve.

Bunddække 
Dæk jorden i dine bede med bunddække-
planter. De vil skygge for solen, så ukrud-
tet ikke kan spire. Bunddækkeplanter skal 
plantes tæt,  cirka 6 planter per kvadrat-
meter.

Fiberdug
Undgå ukrudt på terrasse og fliser med 
fiberdug som underlag.

Flis 
Du kan også dække jorden i dine bede 

med 10 til 15 centimeter træflis. Bemærk, 
hvis du dækker det for tæt, har det også 
effekter på jordlevende organismer.

Kompost
Lug grundigt i køkkenhaven sidst på sæ-
sonen, og spred et tykt lag kompost. 

Lugning 
Brug hakkejernet og lug allerede fra det 
tidlige forår. Vær opmærksom på at fjerne 
ukrudtet, inden det når at kaste frø. Har du 
været sent ude, og ukrudtet allerede har 
sat frø, skal det ikke på komposten, men 
fjernes fra haven. Lug umiddelbart efter 
regnvejr, hvor rødderne sidder løsere.

Brændenælder  
Trækkes eller graves op. Kan også klippes 
helt ned.

Mos 
Kan bekæmpes med mosrive. Det bedste 
er at lade græsset blive lidt længere om 
vinteren. Det kvæler mosset.

Mælkebøtter
Kan graves op eller fjernes med et mæl-
kebøttejern, men de kommer altid igen, 
da de også formeres ved roddeling. De 
er nemmest at bekæmpe før blomstring. 
Hvis de er blomstret, så klip blomsten af 
og smid den i skraldespanden.
Padderok  
Kan kun bekæmpes ved vedvarende lug-
ning af skuddene, praktisk taget inden de 
når jordoverfladen. På den måde sultes 
rødderne ud.

Skvalderkål
Graves helt op, før der kan plantes bund-
dække. Kan også stresses: Slås med plæ-
neklipper hele sæsonen.

Snerler
De overjordiske dele fjernes, når de kom-
mer op. På den måde udsultes rødderne.

Tidsler 
Trækkes forsigtigt op. Klip eventuelt blom-
sterne af og smid dem i skraldespanden.

Bladlus
Fjernes med en hård vandstråle. Mange 
dyr, for eksempel mariehøne-larver, som 
sælges på planteskoler, spiser bladlus. En 
mariehønelarve spiser 200-600 bladlus i 
sin levetid.

Dræbersnegle  
Indsamles og overhældes med kogende 
vand. Alternativt kan sneglene hakkes 
over med en spade eller klippes over med 
saks.  Snittet bør ligge lige omkring ånde-
hullet for at sikre en hurtig død.
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Nordhavnsvejen 
I øjeblikket arbejdes der med at lægge 
jernbanespor om, så man kan komme vi-
dere med arbejdet med selve Nordhavns-
vejen.
Det ene jernbanespor er klar, og det andet 
spor skulle være klar og færdigt i begyn-
delsen af februar.
Det er det arbejde, der foregår nord for 
banesporene, og som ses tydeligt, når 
man passerer Helsingørmotorvejen ad 
lokalbanen.
Fodboldbanerne på området er reduceret 
betydeligt. Der er dog anlagt en kunststof-
bane, som synligvis benyttes flittigt.

Arbejdet med selve vejanlægget til Nord-
havnsvejen foregår i øjeblikket syd for 
jernbanesporene, og det eneste synlige 
spor af det i øjeblikket, er en stor kran, der 
kan ses bag Ryparken Station.
Prøv evt. at google ”køretur på Nord-
havnsvejen”. Der kan man få en ide om 
projektets størrelse (og få det til at se ud 
som om det er en stor idyl). Man kan følge 
med i projektet på Københavns Kommu-
nes hjemmeside. Og selvfølgelig også se 

links på Emdrup Grundejerforenings nye 
hjemmeside.
I Emdrup Grundejerforenings område skal 
vi nok komme til at mærke meget mere 
til Nordhavnsvejen, også i anlægsfasen, 
som bliver rigtig voldsom for hele ydre 
Østerbro. 

Følg med på hjemmesiden
Du kan læse mere om byggeriet på byg-
geriets egen hjemmeside, og her kan du 
også se, hvad man lige nu er i gang med.  
Klik ind på www.kk.dk/nordhavnsvej.
Du kan også tilmelde dig et elektronisk 
nyhedsbrev.



fra 2010 pålægger Københavns Kommune 
de ovennævnte målsætninger. 
Ikke at gennemføre en sådan plan kan  
anses for ulovligt.
Det kompliceres dog af, at denne miljø-
opgave blev overdraget til staten i for-
bindelse med at Københavns Kommune 
mistede sin status som et amt. Så nu er det 
ikke helt til at vide, om nogen har ansvar 
for fremdriften i denne sag. 

Klare biologiske mål 
De biologiske mål for vandkvaliteten bør 
være en sigtedybde på mindst en meter, 
en koncentration af total-Phosphor under 
25 mikrogram pr. liter og et sundt liv på 
bunden af mosen. 
Dette vil gavne de biologiske vækst- og 
levevilkår for planter og dyr, skabe gro-
bund for at et stort antal vandfugle vender 
tilbage, og vil forhindre grundvandsfor-
urening.
For at komme i gang med arbejdet foreslår 
Bispebjerg Lokaludvalg, at der etableres 
et (tværkommunalt) samarbejde om en 
ny udviklings- og plejeplan for Utterslev 
Mose, hvori lokaludvalget gerne vil del-
tage. 
Planen skal selvfølgelig også omfatte for-
ureningsproblematikken. 
Da vandtilløbet til de øvrige søer i Køben-
havn især kommer fra Utterslev Mose, vil 
en løsning også være til gavn for Køben-
havns andre søer.
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Utterslev Mose
Ren sø
Sikkert emne til bydelsplan 2012
Utterslev Mose er et stort rekreativt om-
råde i vort lokalområde. 
Under vandoverfladen er forholdene dog  
utilfredsstillende. Der er ca. en halv million 
m3 giftigt sediment på bunden, som især 
skyldes industriudledning fra Gladsaxe i 
60erne. Forureningen vedligeholdes af 
en halv snes eksisterende kloakoverløb 
både fra Københavnssiden og fra Glad-
saxesiden, hvilket gør dette til en kostbar 
problemstilling.
Mosen er dog stadig pæn, selvom der kun 
er få vandfugle tilbage ved mosen, og 
mange træer ved mosens brinker er syge. 
Hvis mosen skal bevares for fremtiden er 
det efter Bispebjerg Lokaludvalgs opfat-
telse vigtigt, at der opstilles en langsigtet 
plan for løsning af disse problemer. En 
plan som sigter på, at mosen også i frem-
tiden kan forblive et rekreativt område af 
høj kvalitet.
Der savnes ikke juridisk opbakning til 
dette initiativ. 
Både EU’s Vandrammedirektiv, Miljømåls-
loven, Vandområdeplan 2004, Regions-
plan 2005, Københavns Kommunes Agen-
da 21plan fra 2008, og Statens Vandplan 

Kloakudløb til Nordrenden 

Kloakudløb fra Gladsaxe til Mosen

Opstemningen ved Dunhammervej og 
udløbet til Søborghusrenden.

Men det kan blive dyrt. Lukning af over-
løbsbygværkerne vil på Københavnssiden 
koste mellem 60 og 100 mio. kr. og det vil 
koste et tilsvarende beløb på Gladsaxesi-
den. Oprensning af sediment kunne ko-
ste 2 mio. kr. om året i en årrække, men 
giver først mening, når kloakoverløbene 
er lukket.
Det må derfor erkendes, at løsning af dette 
forureningsproblem må være langsigtet. 
En forpligtende 30 års plan vil i sig selv 
være et stort fremskridt, hvis man eksem-
pelvis lukker et kloakoverløb hver 5 .år og 
hvert 10. år laver punktvis oprensing på 
områder i mosen, hvor forureningen er 
mest udtalt.  
Det lyder måske meget beskedent og lidt 
uambitiøst på naturens vegne, men vil al-
ligevel være et stort fremskridt i forhold til 
idag, hvor det Utterslev Mose mest er en 
miljømæssig  syltekrukke.
Emnet Utterslev Mose,- ren sø vil med sik-
kerhed komme med i Bydelsplanen for 
Bispebjerg 2012. 

Oversigt over vandets vej igennem mosen. Gengivet fra Miljøkontrollen: 
A: Vandet pumpes ind i Fæstningskanalen fra Harrestrup Å og løber mod mosen langs 
Vestvolden 
B: Ved Åkandevej ledes vandet ind i Vestmosen hvorfra det føres videre gennem Midt - og 
Østmosen. 
C: Ved Grønnemose Allé ledes vandet langs Moseparken (Højmosen) gennem Søborghusren-
den. Derfra løber det gennem Emdrup Sø, rørlagte åer, Peblinge Sø, via voldgraven omkring 
Kastellet og ud i havnen ved Langelinie. 
D: Her ligger regnvandsbassinerne, hvor det regnvandsfortyndede spildevand opsamles, 
inden det pumpes gennem kloaksystemet. Hvis bassinerne fyldes og løber over, ledes 
spildevandet ind i mosen gennem rensningsanlægget i den østlige del af Vestmosen ved 
Hillerødmotorvejen
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DONG 
grunden
Ny boligbebyggelse på Dong Grunden
På baggrund af indkomne kommentarer 
fra den første høring, besluttede Teknik- 
og Miljøforvaltningen at anbefale, at der 
blev lavet nogle ændringer i det oprinde-
lige forslag til lokalplan for grunden, der  
er på knap 12.000 m2, og ligger på hjørnet 
af Frederiksborgvej og Dortheavej. 
Det handlede om en præcisering af, at 
bebyggelsen kan være på mindst 3 og 
højst 4 etager. 
Projektet har tidligere været igennem to 
høringer og der er nu gennemført en ny 
lokalplan for området.

Lokalplan vedtaget
Den nye lokalplan blev vedtaget af Bor-
gerrepræsentationen den 26. januar 2012, 
så nu skulle alt være klaret til, at byggeriet 
på hjørnet af Frederiksborgvej og Dorthe-
avej kan begynde. 

Hvornår det så rent faktisk sker, afgøres 
af bygherren. Det kan Københavns Kom-
mune ikke oplyse noget nærmere om.

Boligbyggeri
Det aktuelle forslag til byggeri er tegnet af 
arkitektfirmaet BIG (Bjarne Ingels Group).
Der er tale om ny boligbebyggelse med 
plads til serviceerhverv og butikker. Det 
nye byggeri vil komme til at rumme cirka 
130 boliger og omkring 500 m2 service-
erhverv. 
Alle lejligheder vil komme til at bestå af 
gennemskinnelige kasser med sydvendte 
terrasser. 

Den store del af DONG grunden bliver ind-
rettet som en aktiv gårdhave for bebo-
erne, og parkeringen til beboerne bliver 
skjult i en halv kælder. 
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Bynet 2018 
– Status Januar 2012 
Store ændringer på vore lokale busser fra 
efteråret 2012
I sidste blad omtalte vi de planlagte æn-
dringer for busdriften i forbindelse med 
etableringen af Metro City ringen.
Allerede nu er der planer om ændringer 
og tilpasninger i busruterne og disse vil 
have effekt på busdækningen af vort om-
råde.
Vi er af Movia blevet informeret om føl-
gende ændringer som vil starte fra efter-
året 2012:

Bus 6A 
Fra oktober 2012 bliver linje 6A forlænget 
fra Emdrup til Buddinge station. 
Senere kommer der frekvensreduktioner 
af denne rute i Frederiksberg/Vanløse 
området. Tidspunkt er ikke kendt endnu 
formentlig vil dette.

Bus 42 og 43 Nedlægges.
Fra Oktober 2012 nedlægges disse to da 
6A forlænges til Buddinge Station. Movia 
skriver derudover at bus 6A og 69 allerede 
kører mellem Emdrup Torv og Nørreport.

Bus 66
Der kommer flere afgange på rute 66. 
Senere er det planlagt at turen fra Hoved-
banen til Operaen erstattes af en ny rute 
9A. Tidspunkt pt. ukendt.

Bus 21
Movia skriver om denne rute:
” Fra marts 2013 sker der ændringer på 
linje 21, men på nuværende tidspunkt kan 
vi ikke komme det nærmere.”

Hurtigbusser sat midlertidigt i bero.
Planerne omkring hurtigbusser fra Husum 
Torv til Nørreport er sat i bero på grund af 
pengemangel.

Derudover arbejdes der med bedre bus-
forhold omkring Flintholm station hvor 
arbejdet starter senere i 2012. 
Vi holder løbende øje med udviklingen på 
dette område.

CYKELRUTER I BISPEBJERG 
Bispebjerg Lokaludvalg har lavet et bydels-
kort med 4 smukke, spændende og tanke-
vækkende ruter fyldt med attraktioner un-
dervejs. 
Herunder er gengivet den KREATIVE RUTE 
hvor oplevelsen af de grønne områder er i 
centrum. Kortet med rutebeskrivelser kan 
hentes i Kulturhuset på Rentemestervej 76.

KARENS HUS: 
Ruten starter på Bispebjerg Bakke nr. 8. 
en hyggelig gammel gul villa, som i dag 
fungerer som byøkologisk kulturhus med 
en række foreninger og sammenslutnin-
ger som alle arbejder med klima og miljø. 
Huset  var i sin tid kiosk til Bispebjerg ho-
spital og har navn efter slikmutter Karen.

Drej til højre af stien ned gennem LER-
SØPARKEN: Oprindeligt var Lersøen en 
naturlig sø. men den blev senere opstem-
met og forsynede byen med vand.  Områ-
det har både været tilholdssted for 1800 
tallets ”Lersøbøller” og været brugt som 
skraldeplads. 
Parken blev etableret i år 1908-13. Lersø-
parken ligger godt gemt. Den er ganske 
simpel med en stor skrånende græsplæne, 
som fungerer som fodboldbane. Herud-
over er der legeplads og flotte store træer.

Kør ad cykelstien ned langs KOLONIHA-
VERNE: Kolonihaverne blev etableret kort 
efter Lersøparken. Kolonihavekonceptet 
gik ud på at give fristeder for arbejderfa-
milierne fra de tætte indre bykvarterer og 
mulighed for at dyrke de små haver, som 
et tilskud til lønnen og kosten.
Tag et kik ind i en af foreningerne og nyd 
de flotte og velholdte haver. Kør ad Bøl-
lemosegårdsvej til Strødamsvej, drej til 
højre, og tag første sti til venstre. så du 
kører med Emdrup Søgård på den ene 
side og Emdrup Vænge på den anden 
side. Kør ad Børskovvej. Egebæksvej og 
Danstrupvej ud til Lundehusvej.

EMDRUP SØPARK: 
Området er ganske idyllisk. når man ser 
bort fra støjen fra motorvejen og Tuborg-
vej. Træk din cykel ad stien og nyd stem-
ningen og de mange fugle - måske ser du 
svanerne? Kryds Tuborgvej ved Emdrup-

vej. og kør ad Lundedalsvej. Når du drejer 
til venstre af stien fra Ellemosevej starter 
det lange grønne eventyr med masser af 
muligheder for pauser og oplevelser!

VED RENDEN: 
Renden er her fritlagt og er en del af det 
ellers rørlagte rendesystem. Oversvøm-
melsesområderne, som var en del af Kø-
benhavns Befæstning, skulle sikre, at vand 
fra søerne kunne ledes gennem Gentof-
terenden, Søborghusrenden til Emdrup 
sø og Utterslev mose og oversvømmes i 
tilfælde af krig. 
Kryds en af de små broer til Rødkløvervej 
og tag stien under Frederiksborgvej, her-
fra kører du langs Utterslev mose.

UTTERSLEV MOSE: 
Mosen var oprindelig rørskov, og de åbne 
søer blev først anlagt som et beskæftigel-
sesprojekt i 1930’erne. 
Området er i dag et pragtfuldt rekreativt 
område indeholdende et afvekslende 
område af søer, holme, og giver uanede 
muligheder for gåture, løbeture osv. 
I 1960’erne ledte Gyngemoseværket i 
Gladsaxe store mængder spildevand ud 
i mosen som sammen med kloakspilde-
vand har skabt en massiv forurening. 
Den massive forurening ligger stadig i 
bundslammet. 
Vandets kvalitet har naturligvis betydning 
for dyre- og fuglelivet. 
Undervejs passerer du også bagsiden af 
”Streyf’, bydelens naturværksted samt 
græsningsområder til får. 
Fortsæt af stierne helt frem til Mosesvin-
get.

BISPEBJERG KIRKEGÅRD: 
Fra Mosesvinget får du det fantastiske 
view af poppelalléen gennem kirkegår-
den og med Grundtvigskirken som gali-
onsfigur. 
Kirkegården er blandt de yngste og stør-
ste i kommunen, og så ligger den på byde-
lens højeste punkt, 31 meter over havets 
overflade. 
Den indeholder urnegrave, et kolumbari-
um (urnehal), specialafdelinger til særlige 
befolkningsgrupper og Søndre Kapel til 
højtidelighederne. 
Har man øje for det grønne, har kirkegår-
den også noget at byde på. 
På kirkegården finder du bl.a. smukke 
alleer, herunder kirsebæralléen og pop-
pelalléen.

BISPEBJERG TORV: for enden af alléen fin-
des Bispebjerg Torv. Torvet er helt enkelt, 
og har en særlig stille atmosfære. 
Den holdes i et stramt udseende med 
græs, træer, lave hække i omkransen og 
bænke op ad hækken.



side 15

Til Teknik – og Miljøforvaltningen
Njalsgade 13
1502 København V                    05.10.2011.

Træbeplantning – Grønnemose Allé
Der er i Københavns Kommune en vision 
om inden år 2025 at plante 100.000 træer.
Bispebjerg Lokaludvalg har ikke noget 
klart overblik over bevillingen for 2011 og 
frigivelsen af midler. Og heller ikke over-
blik over bevilling for 2012 og de følgende 
år.
Efter henvendelse fra Emdrup Grundejer-
forening vil Bispebjerg Lokaludvalg imid-
lertid gerne komme med følgende forslag:
Grønnemose Allé (i København) går øst-
vest fra Frederiksborgvej til grænsen mel-
lem København og Gladsaxe Kommune. 
Vejen går for ca. halvdelens vedkommen-
de (den vestligste del) gennem et natur-
skønt område i Utterlev Mose. Den østlige 
del går gennem et villaområde. Vejen er 
ret bred og med brede cykelstier. Vejen 
lever ikke helt op til sit navn som allé – der 
er faktisk ingen vejtræer.
Efter grundejerforeningens og lokalud-
valgets opfattelse er det ret oplagt i for-
bindelse med Københavns Kommunes 
træplantningsprojekt at få Grønnemose 
Allé beplantet med vejtræer – også så ve-
jen kan leve op til sit navn. 
Bispebjerg Lokaludvalg foreslår at dette 
sker når der viser sig en mulighed for det. 
Det er muligt at lokaludvalget på et senere 
tidspunkt kommer med andre forslag om 
træplantning. 

Med venlig hilsen
Alex Heick
Formand Bispebjerg Lokaludvalg

Gør Grønnemose Allé grønnere!
Vi har boet på Grønnemose Allé siden 1967 og har længe tænkt, at vejen i højere 
grad burde svare til sit navn. For mange, mange år siden - før vor tid - blev der 
vistnok på begge sider ofret et par meter af forhaverne for at gøre vejen bredere, 
så den som en fortsættelse af Emdrupvej kunne tage en masse trafik over mosen 
helt til langt ind i Gladsaxe. Den sidste fortsættelse kom bare aldrig, vejen slutter 
brat på den anden side mosen lige inden Høje Gladsaxe Vej, som er ført på tværs 
i et andet og lavere niveau.
Men ikke desto mindre køres der skam alligevel løs i myldretiderne, fordi der trods 
alt er tale om noget af en bred smutvej til et stort område. Resten af dagen er der 
derimod forbavsende stille.
Emdrupvejs fortsættelse mod vest, Grønnemose Allé, er altså en underlig villavej, 
som kun i få af døgnets timer ”leger” gennemfartsvej, når folk giver den fuld gas 
over mosen til fare for gæs og andre levende væsener, inden de lander i Gladsaxe, 
hvor der er – hurra – fartrestriktioner.
Kunne vi på Grønnemose Allé, 2400, NV ikke også få sådan nogle rare skilte med en 
begrænsning til 40 km i timen? Specielt motorcykler er altså skrækkeligt larmende.
Og når man nu er i gang med at drømme. Hvad med at ændre vejen til en rigtig 
allé, altså sådan én med træer på begge sider?
Som det er nu, har vi en bred kørebane, to særdeles brede cykelstier samt de for-
tove, der nu en gang skal være der – men som beklageligvis ikke altid helt er der, 
fordi et og andet gror noget for flot og grønt langt ud fra grunden. Men det kunne 
man jo snakke lidt med folk om.
Problemet har længe været, at der holder parkerede biler i begge sider, så to last-
biler kan ikke altid passere hinanden på det, der er tilbage af kørebanen. Holder 
der en lastbil på hver sin side overfor hinanden, har også to personbiler svært ved 
at mødes.
  Hvad med to fast definerede kørebaner friholdt for enhver parkering?  Man bruger 
så resten af kørebanen og tager lidt af cykelstien og benytter pladsen til parkering, 
men med passende mellemrum og med klart markerede båse – et par pr. ejen-
dom. Og i mellemrummene kunne der plantes træer. Således ville der ikke alene 
af navn, men også af gavn blive tale om en allé. Altså Grønnemose Allé. – Det hele 
ville blive langt smukkere og dertil CO2-besparende, dermed mere miljørigtigt og 
på linje med foregangsmændene i Gladsaxe, som af en eller anden grund overalt 
har en bedre trafikregulering end vi i det forsømte yderste nordvestre hjørne af 
Københavns kommune.
For en sikkerheds skyld: Vi kan jo ikke gøre det selv, fordi vi ikke på Grønnemose 
Allé er selvejere, når det gælder vejen.
                                                                                                Anders Monrad Møller

Grønnemose Allé med god plads til allé træer



På vej til en anden bolig?
Så hvis du overvejer at sælge, så er tiden velvalgt nu. 

Vi oplever, at en del fl ere købere henvender sig. Ikke kun for at få en 
fremvisning, men også for at realiserede deres drøm om en anden bolig.

En historisk lav rente har gjort det muligt for mange at købe den bolig 
de drømmer om. Derfor søger vi villaer, rækkehuse og villalejligheder til 
salg i dit område

Vi tilbyder dig en god service og opfølgning på alle henvendelser. 

Start med en gratis salgsvurdering 
– så kan du samtidig vurdere os.

NORDVEST/EMDRUP
v/ Mogens Brask A/S 
Frederiksborgvej 13, 2400 København NV
nordvest@home.dk

Tlf. 38 88 88 89
www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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Så hvis du overvejer at sælge, så er tiden velvalgt nu. 

Vi oplever, at en del fl ere købere henvender sig. Ikke kun for at få en 
fremvisning, men også for at realiserede deres drøm om en anden bolig.

En historisk lav rente har gjort det muligt for mange at købe den bolig 
de drømmer om. Derfor søger vi villaer, rækkehuse og villalejligheder til 

Vi tilbyder dig en god service og opfølgning på alle henvendelser. 

Mogens Brask
Indehaver, Statsaut. ejd.mægler 
& valuar, MDE


