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En gammel dame.
Utterslevhøj Grundejerforening fylder 90 år i år.
Sommerfesten var under forberedelse, da det gik op for
os, at vi alle har et ejerskab til en gammel ”dame” på nu
90 år. Vi fik ikke fejret begivenheden med skåltaler og
fadøl, så bestyrelsen har efterfølgende stukket
hovederne sammen. Vi foreslår følgende, for at gøre
det godt igen. På det kommende budget for 2009
afsættes 9.000 kr. på en ”90-årsdags konto”, som kan
søges af alle bosiddende i Utterslevhøj. Beløbet skal

bruges på et projekt, som er et tilbud til alle i vores
område. Det være sig til underholdning ved
sommerfester, renovering af legeredskaber,
børnefestival i Enemærket, pensionisttræf med indhold
og - ja, kun fantasien sætter grænser.
Indsend en motiveret ansøgning i 2009 - når budgettet
er vedtaget på generalforsamlingen - så vil bestyrelsen
vurdere og fremlægge projekterne.

Parkering - men hvor?
Parkeringen på vejene har vi i bestyrelsen haft den
principielle holdning til, at egne biler skal væk fra vejen
og ind på egen grund. Det er ligeledes
byggereglementerne og kommunens praksis. Af samme
grunde har vi i bestyrelsen anbefalet, at man etablerede
parkering på egen grund til egne biler. Generelt gælder
vel, at for legende børn og gående, der krydser
kørebanen, er sikkerheden størst, når kørebanen er fri
for parkeringer.
At vi ikke er kommet igennem med vort budskab, er
tydeligt for enhver, som færdes i området. Men
efterhånden, som det er blevet almindeligt med flere
biler pr. familie og vejene er fyldt op - ikke mindst ved
huse, der bebos af flere familier - vil det være rimeligt,
at få drøftet nogle løsninger.
Flere medlemmer har været i kontakt med bestyrelsen
og beklaget trængsels- og parkeringsproblemer, hvor

de bor. Bestyrelsen kan ikke og har ikke noget ønske
om at gennemtvinge bestemte ordninger for
nuværende, men vil godt lægge op til en snak om
emnet, som så kan fortsættes på den kommende
generalforsamling.
På visse strækninger i vores område har man fundet
sammen om, hvordan der parkeres på vejen. Der er
parkeret i samme side og hvor vejene svinger, så
”yderst” i svinget. Det fungerer blandt andet på
strækninger i Harespringet og på Storkebakken, og
virker hensigtsmæssigt. På andre vejstrækninger, til
eksempel Harespringets halvdel med laveste vejnumre
og ditto på Nebbegårdsbakken, står bilerne parkeret i
begge vejsider og det kan være vanskeligt at komme
igennem og skabe sig et overblik og samtidig have øje
for cyklister, legende børn og øvrige trafikanter.
Indlæg modtages gerne på debatten på www.ugnyt.dk

Har du kigget til dit fortov for nylig?

opmuntrende, og det sender et godt signal, både til
andre beboere og til vores omverden.
Bestyrelsens fortovsindsats blev skudt i gang på vores
Generalforsamling tidligere på året. Her var der bred
enighed om, at noget måtte gøres. Der var også forslag
fremme til, hvordan vi hver især gennem nabosnak og
måske en hjælpende hånd her og der ville kunne
bidrage til at højne standarden fremover.

Står græsset i ankelhøjde, vælter dine stauder ud over
fortovsfliserne, eller er hækken så fyldig og grenene på
dine buske så lange, at de er til gene for gående? Så vil
det være en god ide at få gjort noget ved det allerede
nu!
I bestyrelsen er vi rigtig godt tilfredse med, at så mange
gør en indsats for at holde deres fortove. Det er

Istandsættelse af legepladsen i Enemærket.
Vi har modtaget et forslag og ønske om at få
legepladsen opdateret til nutidens forventninger. Det
kan forekomme rimeligt nok, da den nu har fungeret i
rigtig mange år uden større opmærksomhed. Da
opfordringen også lægger op til at inddrage

Nu er vi altså i gang, og bestyrelsen vil også gerne
fremover bidrage til et mere attraktivt fortovsmiljø. Vi
håber, at I har forståelse for vores nye fokus. I
bestyrelsen gør vi jo ikke dette for at spille
”bussemænd”, men fordi vi er valgt til at sørge for
overholdelsen af de spilleregler, som nu engang er
gældende i det fællesskab, som vi alle er en del af her i
UG.

interesserede i en legepladsgruppe for at lave et
projekt, viderebringes den her.
Et færdigt forslag kan efterfølgende behandles på
generalforsamlingen til marts.
Har du lyst til at være med, så kontakt familien Strange,
Harespringet 17. Du kan også kontakte bestyrelsen, så
bringer vi det videre.
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i vores lille forening, sende uopfordrede e-mail, selv om
man har modtagerens e-mailadresse.
Du tilmelder dig ved at gå ind på ugnyt.dk/forum og
vælge: ”Kontrolpanel medlemmer” (under gæssene),
”Forum-indstillinger” og så klikke på Ja ved ”Nyheder
Tilmelding”. Gem herefter ændringen med ”Opdater
Profil” nederst på siden
For at tilmelde dig, skal du være oprettet som medlem.
Se i UGforum under "Sådan skal du gøre" for at se,
hvordan du opretter dig. Her kan du også se, hvordan
du opretter en overvågning, så du modtager en e-mail,
når der er nye indlæg på UGforum.
Du kan også bare sende din e-mail adresse til
bestyrelsen med en besked om, at du gerne vil
modtage nyhedsbrevet. Så sørger vi for, at du fremover
modtager det.
Abonner på UG nyhedsbreve
Bestyrelsen vil gerne have mulighed for at komme ud
med information til medlemmerne ud over de få gange
årligt, papirudgaven af UGnyt udkommer. Det kan være
forskellig information af generel karakter, eller for
eksempel en advarsel om at der er indbrudstyve,
fuphåndværkere eller lignende på spil i området. Vi har
derfor opdateret UGforum, så det nu er muligt at sende
nyhedsbreve ud pr. e-mail.
For at abonnere på UG nyhedsbrevet skal du selv gå
ind på UGforum og tilmelde dig for at modtage UG
nyhedsbrevet. Man må nemlig ikke, heller ikke

Mails til bestyrelsen
- modtages med jævne mellemrum. Her er en
ønskeliste fra et medlem:
1. Hjælpe småbørnsfamilier og potentielle
reservebedste forældre til finde hinanden.
2. Arrangere havevandringer og plantebyttedage
3. Profilere kvarteret, så vi trækker endnu flere
forskellige slags mennesker til vores dejlige huse.
4. Arbejde for trafiksikkerhed (det ved jeg godt er / har
været i gang).

Vi vil ikke bombardere dig med nyhedsbreve, og du kan
selvfølgelig til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.
Hvis du har noget på hjerte, har du nu to muligheder for
at komme til orde på vores elektroniske platform. Du
kan gå ind på UGforum og skrive et indlæg, eller du kan
sende det til bestyrelsen og bede om at få det sendt ud
som et nyhedsbrev. Vi vil så vurdere, om vi mener, det
kan ”bære” et nyhedsbrev, eller om det mere har
karakter af et personligt indlæg, der hører hjemme på
UGforum.

5. Få en aktiv hjemmeside med gode hints om
håndværkerhjælp op at stå.
6. Holde et vågent øje med om vores naboer har brug
for hjælp.
7. Konkurrencer om det flotteste fortov var også en
mulighed
Opfølgning og videre initiativer på emnerne modtages
gerne af bestyrelsen på www.ugnyt.dk. Her kan du
også efterlyse andre, til deltagelse i aktiviteterne. Vi
omdeler et ekstra ugnyt, hvis der viser sig behov for
det.

Bestyrelsen fortsat:
Hans Bo Larsen (formand)
Storkebakken 28, 2400 København NV, tlf.: 3828 1331
Keld Knudsen (næstformand)
Mosebakken 3, 2400 København NV, tlf.: 3828 4448
Peter Gjaldbæk (kasserer)
Storkebakken 33, København NV,
tlf.:3860 0547
Børge Winther Nielsen
Engsvinget 9, København NV,
tlf.: 3880 0825
Erik Erup Larsen
Nebbegårdsbakken 49, København NV, tlf.: 3860 7032
Christine Pedersen
Harrespringet 21, København NV
tlf.: 3966 6671

Med venlig hilsen, bestyrelsen
www.ugnyt.dk E-mail: bestyrelsen@ugnyt.dk

Æblemostdage for hele familien gik over forventning,
17 familier pressede 230 liter æblemost over de 2 dage.
Nu er børnene her helt med på hvor æblemosten
kommer fra.
Generalforsamlingen 2009 afholdes den 17. marts
2009
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