
 

København skal have ny gadebelysning – og det skal vi også have i Emdrup 
 

I løbet af 2014 og 2015 vil der ske markante 

ændringer af gadebelysningen i København:  

 - 20.000 lyspunkter vil blive udskiftet, 

 - 8.000 lysmaster vil blive udskiftet, 

 - 11.400  tændskabe vil blive udskiftet. 

13.000 lyspunkter er allerede blevet 

udskiftet.  

 

Formålet med udskiftningen er, at få større 

driftssikkerhed, at spare på CO2-udslippet, 

og at spare på strømmen. Man regner med en 

57 procents besparelse på udgiften til el.  

De nye lyskilder bliver meget anderledes end 

dem vi kender, også bortset fra udseendet 

og masterne. Hver lyskilde har en såkaldt 

IP-adresse, således at lyset kan dæmpes, 

slukkes eller forøges med lysstyrke alt efter 

behov. Det kan være, at belysningen ved en 

fodgængerovergang øges, når en person vil 

gå over vejen. Ved særlig intensiv trafik kan lysstyrken også tænkes at blive forøget. Der er 

mange muligheder.  

 

Hovedopgaven for Københavns Kommune er at skifte de 20.000 lyskilder ”en-til-en”. Det er 

grundbelysningen, men kommunen har også blik for egentlige forbedringer af gadebelysningen. 

Der kan være behov for supplerende belysning af f.eks. fortov eller cykelsti. Der kan også 

være særlige ”skumle” steder, hvor belysningen bør forbedres. Der tænkes også på såkaldt 

effektbelysning, f.eks. belysning af et markant bygningsværk eller af et grønt område. 

Københavns Kommune er meget interesseret i, at borgerne i lokalområderne kommer med 

input til hvordan gadebelysningen i lokalområderne kan udformes og eventuelt forbedres.  

På vores private fællesveje vil der ske det, at luftledningerne erstattes af nedgravede 

kabler. Når det er sket, vil nyt armatur blive sat op på de eksisterende master (typisk 

gittermasterne). Masterne vil inden udgangen af 2015 blive udskiftet med nye master med en 

højde på ca. seks meter og det med den nye armatur.  

 

På generalforsamlingen vil arkitekt Geraldine Ruth de Silva fra Miljø- og Teknikforvaltningen 

i København og belysningsekspert Morten Skibstrup Nikolajsen fra det franske firma, der 

har vundet opgaven med udskiftning af gadebelysningen, komme og fortælle om det 

omfattende projekt. De er begge meget interesserede i at høre om lokale ideer og ønsker. 

Bestyrelsen opfordrer derfor medlemmerne til at overveje, hvad der kan være forbedringer 

af gadebelysningen i Emdrup. Hvor er der utrygge steder? Hvor er der behov for supplerende 

belysning? Har vi steder, hvor vi kan foreslå effektbelysning? Og er der særlige ønsker til 

gadebelysningen på vores private fællesveje? Er der master, der bør flyttes? Og er der 

tændskabe, der bør flyttes?  

 

Vi ser frem til at få en grundig orientering om, hvad der skal ske med gadebelysningen i 

København og i vores område. Vi ser også frem til, at der vil blive lyttet til ideer og ønsker i 

vores lokalområde. 



 
Årets Imbris 
I tilslutning til generalforsamlingen vil Grundejerforenings Forskønnelsespris,  

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 præmierede. 

    
               Imbrisprisen 2004, Oldfuxvej 8  Imbrisprisen 2001, Jeppes Alle 16 

 

               
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 ejendommens oprindelige karakter og/ eller bybilledet i 

sin helhed  

 •Særlig smuk vedligeholdelse, der respekterer ejendommen  

 •Et smukt haveanlæg, der fremhæver ejendommen i sin helhed og giver et harmonisk 

helhedsbillede 

 

 
 

Traktement 
Der vil under generalforsamlingen blive budt på kaffe/te og wienerbrød. 

Efter generalforsamlingen serverer vi smørrebrød samt øl/vand. 

 
                                                                 

Find vej til Håndværkerhaven  
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


