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LOKALE SPISTEDER

Hvor ligger
din favorit?
STORE LASTBILER

Pas godt på
fortovene
GENERALFORSAMLINGEN I UDDRAG

Vejbidrag, busstop og bestyrelse
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Uddrag fra
generalforsamlingen
Onsdag den 14. marts holdt Utterslevhøj Grundejerforening sin årlige generalforsamling på Ungdomsskolen i Utterslev på Horsebakken. Vi bringer
her et udvalg af de emner, som blev drøftet.
Ny kontingentsats
for vejbidrag

ca. 130.000 kr. ikke var taget med i budgettet.

Pga. lavvande i pengekassen blev det
på generalforsamlingen vedtaget at
hæve vejbidraget fra 100 kr. årligt til
fremover 250 kr. årligt.

Det betyder alt i alt, at medlemmer
på de private veje fremover opkræves 1.050 kr. i kontingent (600 kr. til
grundejerforeningen, 250 kr. i vejbidrag og 200 kr. for snerydning).
Kontingentet for medlemmer på de
offentlige veje forbliver uændret,
nemlig 600 kr. årligt.

Bestyrelsen vil i de kommende måneder se nærmere på, om denne
stigning er tilstrækkelig, eller om
kontingentet må hæves yderligere.
”Riget fattes penge”, fordi det i forbindelse med fortovsprojektet i 2009
blev vedtaget at nedsætte det årlige
vejbidrag fra 1.500 kr. til 100 kr.
Denne nedsættelse har siden vist sig
at være alt for stor, da de løbende
udgifter til vejvedligeholdelse langt
overstiger 100 kr. pr. medlem.
Også et par slemme snevintre i 2010 og
2011 har gjort et stort indhug på kontoen ligesom renovering af Uglestien for
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Få det hele med
Referaterne fra den ordinære generalforsamling 14. marts og den ekstraordinære generalforsamling 28.
marts kan hentes på hjemmesiden:
ugnyt.dk/generalforsamling2012
Regnskab 2011 og Budget 2012 ligger
ligeledes her. En printet udgave kan
rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen. Se kontaktinfo på sidste side.

Stoppestedet ved
Mellemvangen
På generalforsamlingen blev der
spurgt, om Movia allerede har planer
om at nedlægge linje 250S stoppestedet ved Mellemvangen igen. Et medlem havde hørt rygter.
Bestyrelsen har undersøgt sagen, og
det har foreløbigt intet på sig. Movia
gennemfører konstant trafiktællinger
for at vurdere, om stoppesteder skal
nedlægges, så ”vores” nye stoppested
kan også komme i farezonen, men
altså ikke foreløbig!

Fuldmagterne får
et fast format
Som opfølgning på årets to generalforsamlinger har Bestyrelsen diskuteret,
hvordan fuldmagter til brug på generalforsamlinger skal udformes. Vi udarbejder nu en skabelon, som vi vil
lægge ud på foreningens hjemmeside.

Sådan ser vores
bestyrelse ud
På generalforsamlingen var der
valg til bestyrelsen.
Formand Hans Bo Larsen, bestyrelsesmedlem Børge Winther Nielsen og suppleant Stefan Hestbæk
modtog genvalg, mens bestyrelsesmedlem Jerrik Stig Andersen takkede af for denne gang.
Bestyrelsen siger Jerrik 1000 tak
for indsatsen og byder velkommen
til Elin Hausle Ebbesen, der blev
valgt ind på den ledige post.
Bestyrelsen ser nu således ud:
Hans Bo Larsen (formand),
Storkebakken 28
Søren Speich Sørensen (kasserer),
Storkebakken 27
Børge Winther Nielsen,
Engsvinget 9
Elin Hausle Ebbesen,
Storkebakken 41

Bestyrelsen har i år valgt at opkræve årets kontingent med forfaldsdato 10. maj 2012,
Normalt opkræver vi pr. 20. juni.

Hanne Rasmussen,
Nebbegårdsbakken 10
Stefan Hestbæk (suppleant),
Nebbegårdsbakken 43
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Bredbånd og kabel-TV
Arbejdet i bredbåndsudvalget går
støt og roligt fremad.
Der aftales i øjeblikket de endelige
detaljer med TDC/YouSee, inden et
endeligt tilbud kan præsenteres for
medlemmerne.
Ved en tilslutning fra mindst 225 af

foreningens 300 medlemmer, bliver
etableringsudgiften 3.595 kr. incl.
moms.
Beløbet er excl. gravearbejde og
abonnement.
Hvis du vil vide mere, så kontakt
Matias Ebbesen, matiashe@me.com

Pas på fortovene
Selv om vores nye fortove kan holde
til en del, skal der tages hensyn. Bygger du på din ejendom - og har du
jævnligt besøg af tunge lastbiler - så
kan du gardere dig ved at bede entreprenøren om at lægge køreplader af
jern ud på fortovet, før byggeriet går i
gang.
Det er grundejeren, der - evt. via sin
entreprenør - skal erstatte og udbedre skader på fortove eller kørebaner
som følge af byggeri. Ellers får bestyrelsen udført reparationen og fremsender regningen til grundejeren.
Kontakt venligst bestyrelsen med det
samme, hvis du ser lastbiler, der beskadiger fortovene i grundejerforeningens område. Tag gerne et foto af lastbilen med mobiltelefonen. Det kan
være vigtigt i en evt. retssag, hvis vognmanden ikke vil betale.
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Skattefradrag for 2011

Skt. Hans 23. juni

Sidste frist for oplysning af skattefradrag vedr. fortovsrenoveringen er 1.
maj 2012. Skulle det glippe, kan
SKAT normalt dispensere, hvis man
henvender sig personligt.

Bestyrelsen mangler frivillige til at
tænde Skt. Hans bålet i år. Vi modtager også gerne gode forslag til, hvem
der kan holde årets båltale for at
følge en lang og god tradition.

Som oplyst i UG Nyt i februar er
fradraget for 2011 på 1.542 kr. Beløbet skal angives i rubrik 42.

Henvendelser om begge dele kan
ske til formanden. Se kontaktinfo på
sidste side.

Legepladser og eftersyn

Byggetilladelser

Går du med planer
Formanden har netop udført det halvårlige
om at bygge til
eftersyn af legepladserne. På Enemærket skal der fyldes
eller om, så husk
op med faldgrus ved gyngerne. Ellers er legepladserne ved
at du skal have
Enemærket og ved kastanjen på Nebbegårdsbakken/
en tilladelse fra
Storkebakken i fin stand.
både kommunen
Ser du forhold, der kan være farlige for børnenes leg, så
og fra grundejerforkontakt venligst bestyrelsen hurtigt.
eningens bestyrelse.

Uglestien
Uglestien bliver gjort færdig i maj.
Der bliver lagt et slidlag,
og opkøringsrampen for
enden af stien afsluttes
med et lag asfalt, så barnevogne og cykler nemmere kan komme op ad
trappen fra Hareskovvej.

Papkasser i forhaven
kalder på tyvene
Nogle steder ligger der papkasser i forhaven
til senere afhentning af storskrald. Det kan fx
være emballage fra nyindkøbte fladskærme,
computere, B&O stereoanlæg osv.
Pas på, for papkasserne er et signal til indbrudstyve om, at der her er værdifuldt tyvegods at hente. Find et sted til papkasserne,
hvor de ikke er synlige ude fra vejen, og stil
dem først frem til storskrald på selve dagen
inden kl. 6.00, eller aftenen før.
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Nyt tema i UG Nyt:

Lokale spisesteder
Restauranter, cafeer, pizzariaer, sushi-, is-, kebab- og sandwichbarer. Vores
område byder på masser af spændende spisesteder. Nogle af dem er mere
kendte end andre, og nu kan du dele dine yndlingssteder med dine naboer
- og alle os andre i foreningen! Send os din oplevelse af et lokalt spisested,
og bliver det bragt her i bladet, kan du se frem til en æske chokolade..
Foreningens kasserer, Søren, lægger ud. Han har været på Sushi-restaurant
med familien.
Send din spiseoplevelse til bestyrelsen@ugnyt.dk eller aflevér den hos et
medlem af bestyrelsen. Se bagsiden.
Hvis vi bringer dit indlæg her i UG Nyt,
kvitterer vi med en æske god chokolade.
Redaktionen forbeholder sig ret til at
forkorte indlægget.
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Ya Ya Sushi, Frederikssundsvej 199

For familier med hang til Sushi er Running Sushi-konceptet sjovt, især for
børnene. Running Sushi er to transportbånd, der kører gennem restauranten, og gæsterne tager selv maden, når den ruller forbi På det nederste
bånd kører den traditionelle sushi rundt, kun afbrudt af enkelte børnevenlige indslag som vandmelon, rejechips og wasabi-nødder. På det øverste bånd
kører små lune retter med japansk og kinesisk islæt. Altså en rullende buffet, gennem restauranten, og man vælger selv, hvad man vil spise undervejs.
Maden på Ya Ya Sushi er god. Dog er udbuddet af forskellig sushi ikke
overvældende – på båndet kører en 6-8 forskellige slags rundt. Der er dog
rigeligt til at blive mæt af, da man gerne prøver de samme slags sushi op til
flere gange, og man bestemmer jo selv, hvor meget man vil sætte til livs.
Serveringen på er fin. Dog lægger man ikke så meget mærke til den, når
man har fået drikkevarerne, serveret, da konceptet netop går ud på, at man
betjener sig selv ved bordene. En gang imellem kommer en tjener forbi og
henter den stabel af små tallerkener, som man hurtigt får samlet sammen.
Menupriserne på 199 kr. for voksne (fre/lør/søn) og halv pris til børn er
lige i overkanten. Man sparer en 20’er pr. voksen, hvis man i stedet lægger
vejen forbi mandag til torsdag. Men sammenlignet med andre Running Sushi
restauranter i området (f.eks. Vanløse) er priserne lidt høje.
Er børnene ikke til sushi er det også værd at overveje, om man vil betale
99 kr. for 8 stykker vandmelon og rejechips - selv om børnene synes, det er
en sjov oplevelse.
Alt i alt: Er man sushi-fan er restauranten absolut et besøg værd. Topkarakterer bliver det dog ikke til pga. prisen og det trods alt begrænsede udvalg på Running Sushi båndet.
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Madudbringning og hasarderet kørsel
I februar-nummeret af UG Nyt omtalte vi bestyrelsens henvendelse til
Københavns Kommune, der administrerer ordningen
med Post Danmarks
udbringning af mad i
de gule postbiler.
Flere medlemmer
havde observeret
hasarderet og alt for
høj fart på villavejene, men på den
seneste generalforsamling nævnte et
medlem, at postbilerne flere gange

er kørt fra Nebbegårdsbakken over
på cykelstien på Horsebakken i den
forkerte side af vejen for hurtigt at
kunne komme ned på
Lærkebakken. Den
uforsvarlige kørsel er
nu atter blevet påtalt
overfor Københavns
Kommune. Ser du lignende hændelser så
kontakt venligst bestyrelsen straks.
Så vil vi tage fat i både politiet og
Københavns Kommune .

Næste bestyrelsesmøde:
12. juni 2012
Forslag sendes til et af
bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsen for Utterslevhøj Grundejerforening
Se www.ugnyt.dk, skriv til os på bestyrelsen@ugnyt.dk eller kontakt:
Hans Bo Larsen (formand), Storkebakken 28……………… tlf. 38 28 13 31
Søren Speich Sørensen (kasserer), Storkebakken 27………. tlf. 38 28 76 44
Elin Hausle Ebbesen, Storkebakken 41……………………. tlf. 21 57 92 95
Hanne Rasmussen, Nebbegårdsbakken 10…………………. tlf. 25 26 55 22
Børge Winther Nielsen, Engsvinget 9………………………. tlf. 29 88 08 25
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