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Farten ned på Horsebakken
Horsebakken er forbindelsesled til job, skole,
indkøb og fritidsaktiviteter for mange fra
kvarteret – og desværre også gennemfartsvej
for en del trafik. Der bliver kørt stærkt, og
udsynet er ringe pga. parkerede biler, bakke
og sving. Jeg er derfor i gang med at
undersøge mulighederne for at få etableret
hastighedsdæmpende (men bus-venlige)
foranstaltninger på den strækning af
Horsebakken, hvor de mangler (der er pt. kun
et enkelt bump ved mosen). Jeg har kontaktet
Center for Trafik i Københavns kommune,
som kører et projekt ”Sikker Skolevej” i disse
år. De har været i kontakt med Utterslev
Skole, som desværre ikke har peget på
Horsebakken som problematisk. Men det er
der formodentlig råd for.

Linie 250S stoppested ved Mosehuset
Dialogen med Movia fortsætter omkring
etablering af ekstra stoppested for linie 250S i
”vores ende” på det lange stræk mellem
Bellahøj og Høje Gladsaxe. Seneste nyt fra
Movia er at sagen er sendt videre til
Københavns Kommune’s økonomiforvaltning, som behandler sagen, da endnu
et stoppested vil medføre ændringer i
køreplaner og der er betydelige omkostninger
forbundet hermed. Movia har selv foreslået at
det ekstra stoppested etableres ved
Mellemvangen i stedet for Mosehuset, da
kundegrundlaget er størst her, men ingen
garanti er givet fra Movia’s side, da
Kommunen har det endelige ord.

Hvis nogen i foreningen kunne tænke sig at
bidrage til et ’projekt Horsebakken’, hører jeg
meget gerne fra jer. Kontakt Sniff Nexø på
Sniff@hum.ku.dk, eller på mobil 31 90 35 39.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag
den 2. februar 2011. Har du emner som du
ønsker bestyrelsen tager op, send da venligst
en mail til et af bestyrelsesmedlemmerne
eller ring (kontakt-info på ugnyt.dk).

Rentefradrag for byggelån ifm.
Fortovsrenoveringen
Som omtalt i UGnyt oktober 2010 er der
mulighed for at fratrække renter for
foreningens byggelån vedr.
fortovsrenoveringen, men kun for de
medlemmer der indgår i det 10-årige
byggelån. Rentefradraget pr. parcel i 2010
udgør 1.752 kr. De medlemmer der har valgt
at betale kontantbeløbet på 21.653 kr. opnår
ikke noget rentefradrag.

Generalforsamlingen 2011
Årets generalforsamling afholdes 15. marts,
indkaldelse udsendes i slutningen af februar.
Forslag, som ønskes behandlet, skal være
indsendt til formanden senest 15. februar.

Når tiden for årsopgørelsen for 2010 nærmer
sig i marts måned vender vi tilbage med en
kort vejledning i, hvordan rentefradraget
opgives på SKAT’s hjemmeside. Det er vigtigt
at notere sig, at for at opnå rentefradraget
skal hver parcelejer selv indberette fradraget
til SKAT, grundejerforeningen har ingen
oplysningspligt. Indberetningen kan
påbegyndes i marts måned, når SKAT
udsender årsopgørelser for 2010 og har
sidste frist 1. maj 2011.
Evt. spørgsmål til kassereren på mail
ug.kasserer@yahoo.com eller telefon 38 28
76 44.
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Vend!

Lidt om snerydningen
Der kan være glat på vores veje og fortove i
perioder og det vil vi givet også opleve
fremadrettet. Men fremkommeligheden på
vores veje denne vinter har, set i forhold til
Brønshøjs øvrige villaveje, været betydeligt
bedre end gennemsnittet.
Fortovene skal de enkelte medlemmer hos
os selv holde farbare. Kørebanen sneryddes i
fællesskab gennem foreningen, hvor alle der
bor ud til de private fællesveje f.t. betaler kr.
200,- pr. år. Vi har for indeværende sæson
tegnet kontrakt med en ny entreprenør, men
på samme vilkår som vi hidtil har anvendt.
Entreprenøren følger vejrmeldingerne og
snerydder, når han vurderer, at der er et
behov. Ligeledes saltes der efter hans
observationer. Bestyrelsen kan bestille ekstra
rydning og saltning. Afregningen er aftalt som
et fast rådighedsbeløb og løbende afregnes
efter antal kørte traktortimer og kiloforbruget
af salt.
Har det sneet i løbet af natten, søges der
ryddet før morgentrafikken sætter ind og
inden sneen køres fast. I år - såvel som
sidste år - blev saltet opbrugt tidligt på
vinteren, men eller saltes der ofte i
forbindelse med rydningen. Is på kørebanen

skyldes hovedsageligt "tøsnefald", som er
sammenkørt og tilfrosset før traktoren med
kost kommer i sving. Det islag kan kun
fjernes med salt og kun når det ikke fryser for
stærkt. Grusning har vi i år ekstraordinært
fået udført på de mest bakkede
vejstrækninger, ligesom vi har fået udført
supplerende saltninger. Men
sneentreprenørerne har sædvanligvis ikke
frostfrit grus på lager. Rydning på foreningens
stier udføres delvist med håndkraft og i
begrænset omfang.
Vi har tidligere og må nok også fremover
forvente, at føret kan udarte sig, så
renovationen springer en afhentning over.
Sammenlignet med ”københavnerniveauet”
er det dog fortsat heldigt sluppet.
Jubilæumsskrift
På opfordring omdeler vi sammen med dette
nyhedsbrev foreningens gamle
jubilæumsskrift. Du kan blandt andet læse om
dengang, da man kunne hente mælk på
Nebbegaarden i egen spand.
Fastelavn står for døren, så alle håber, at
vores højt skattede festgruppe traditionen tro
maler nogle flotte tønder til søndag den 6.
marts i Anlægget.
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Hilsen og fortsat godt nytår fra
bestyrelsen
Hans Bo Larsen, formand
Storkebakken 28, NV, tlf.: 38 28 13 31
Børge Winther Nielsen, næstformand
Engsvinget 9, NV, tlf.: 29 88 08 25
Søren Speich Sørensen, kasserer
Storkebakken 27, NV, tlf. 38 28 76 44
Christine L. Høgh, sekretær
Harespringet 21, NV, tlf.: 39 66 66 71
Jerrik Stig Andersen,
Mosesvinget 80, NV tlf.:38 80 21 00
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