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Udsendt den 15. maj 2019 

 
Orientering fra grundejerforeningen maj 2019 
Sendt pr. mail til medlemmer af Skovshoved – Klampenborg Grundejerforening med kendt mailadresse 
 
 

Bakken 
 
Hvorfor kan Lyngby-Tårbæk Kommune og Gentofte Kommune ikke finde ud af det? Hvorfor 
udbydes parkeringspladsen ikke i offentligt udbud, som den (måske) skal? Hvorfor er to klagenævn 
så umanerlig lang tid om at behandle klager? Hvorfor ligger en rapport, der kunne forbedre 
tilkørselsforholdene til Bakken, urørt siden 2015? Hvorfor er to ministre passive overfor meget 
berettigede henvendelser fra vores borgmester om netop behandlingstiden i klagenævnene? 
Hvorfor vil man ikke regulere parkeringszonerne for at begrænse ulemperne for beboerne? – og 
der er mange flere spørgsmål og lige så mange ubesvarede spørgsmål! 
 
Vi kan jo starte med at rette fokus mod os selv. Er vi som naboer for følsomme? Måske. Vi skal jo 
nok tåle visse ulemper i forbindelse med Bakken, men det forhold, at ingen reagerer med forslag 
til løsninger eller dialog på vore synspunkter, gør, at vi – måske – bliver lidt mere følsomme, end 
situationen rent faktisk tilsiger. Uanset hvordan er der imidlertid et reelt problem i relationen 
mellem naboerne og Bakken, der består af mange enkeltelementer. 
 
I forbindelse med støjen er det grundlæggende problem, at den tilladte støj måles som et 
gennemsnit over en længere periode. Herved vil enkeltstående støjproblemer, som alene strækker 
sig over nogle timer, ikke blive synlige i målingerne. Det er den måde lovgivningen er indrettet på.  
 
Det er ikke tilfredsstillende for os, da vi derved ikke får fat på det grundlæggende problem i form 
af den periodevise store støjforurening i forbindelse med meget støjende koncerter på 
tidspunkter, hvor det ikke er tilladt. Emnet er derfor i fokus i vores løbende dialog med 
myndighederne med det formål at finde frem til en anden måde at måle det aktuelle støjniveau 
på. Også her er det en lang og sej kamp, men vi bliver ved.  
 
De trafikale forhold ligger i større udstrækning indenfor vores egen kommune. Vores dialog med 
kommunen synes at vise, at der er vilje til - i det mindste – på ny at vurdere forskellige 
løsningsforslag. Men også her er der lang vej endnu til tilfredsstillende løsninger. Dialogen er 
konstruktiv, og det er første forudsætning. 
 
Og så er der de nys tilkomne problemer i form af den udvidede åbningstid og den forøgede tilladte 
byggehøjde. Gentofte Kommune og vi har klaget til de respektive klagenævn, meeeen …….. Ja, se 
ovenfor omkring klagenævnenes reaktionstid - ting tager tid. 
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I som grundejer kan imidlertid hjælpe til omkring jeres egen sag ved at ”sige til”, når I føler gener. 
Derfor:  
 
Send en mail når I virkelig føler jer generet af Bakken og gerne så hurtigt som muligt efter, 
problemet er opstået. Beskriv så konkret som muligt (vigtigt med dato og tidspunkt hvis 
relevant) hvad problemet består i – støj, trafik, parkering eller hvad det nu er. Og gør det hver 
gang, der opstår problemer. Jo flere henvendelser, jo bedre. Send mailen til Bakken med C.c. til 
Lyngby-Tårbæk Kommune, Gentofte Kommune og os således: 
 
Mail 
Bakken bakken@bakken.dk 
Lyngby-Tårbæk Kommune miljoplan@ltk.dk 
Gentofte Kommune miljo@gentofte.dk 
Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening skgf@info.dk 
 
I hensigtsmæssigt omfang kan vedhæftede blanket anvendes i forbindelse med henvendelser. 
 
I kan også ringe: 
 
Telefon 
Bakken 39 96 20 91 (Direktør Niels Erik Winther) (send en mail, hvis der ikke svares) 
Eventuelt også til 
Lyngby-Tårbæk Kommune 45 97 30 00 
Gentofte Kommune 39 98 85 75 – ved støjproblemer i forbindelse med parkeringspladsen kan 
henvendelse udenfor åbningstiden ske til miljøvagten på 39 98 89 50 
Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening 25 29 73 30 
 
Det er altid bedst at have klagen på skrift, så anvend i hensigtsmæssigt omfang mail. 
 
Hvis der sker affyring af fyrværkeri udenfor den periode, hvor det er tilladt, er det politiet, der skal 
kontaktes på telefon 114.  
 
Det er vigtigt, at i alle tilfælde at kontakte Bakken først for at give dem mulighed for at reagere 
med det samme. 
 
Selvom det er måske er det samme, I skriver om, gælder, at jo flere henvendelser fra jer, jo bedre 
og jo mere overbevisende. Gentofte kommune og vi vil samle alle henvendelser og løbende 
bearbejde Bakken og Lyngby-Tårbæk Kommune omkring de påklagede forhold – blandt andet i 
den netop etablerede dialoggruppe, men også på anden måde.  
 
Og omvendt: Får vi ikke henvendelser fra jer, kan nogen, og måske med rette, tage det som 
udtryk for, at der ikke eksisterer problemer. Vær opmærksom på det! 
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Som sagt, jeres medvirken er af meget stor betydning for jer selv. 
 
Situationen er frustrerende, men vi er optimistiske alene ud fra den betragtning, at rimeligheden 
nødvendigvis må slå igennem på et eller andet tidspunkt og i en eller anden form. Det er således 
ikke rimeligt, at der stadig kommer tiltag omkring Bakken, der påvirker naboerne i negativ retning 
uden, at der iværksættes nødvendige og rimelige modforanstaltninger. Der må på et eller andet 
tidspunkt blive gjort et eller andet mod disse stigende genevirkninger. 
 
Orientering fra Bakken om den kommende sæson vedhæftes denne orientering. Heri kan I blandt 
andet se de konkrete datoer, hvor det er tilladt at støje mere end de normale grænser. 
 

By og Havn (Skovshoved) 
 
Foreløbig orientering: 
 
Kommunalbestyrelsen har ultimo marts besluttet at færdiggøre By- og Havn Projektet i 
Skovshoved – sammenbindingen af by og havn - i en reduceret version.  
 
Efter det oplyste består færdiggørelsen blandt andet i en indsnævring af kørebanerne omkring 
havnen fra to til ét spor i hver retning og en sammenbinding af cykelsti, fortov og løbebane på 
begge sider af havnen. De planlagte pladser til forskellige aktiviteter foran havnen gennemføres 
således ikke. Parkeringspladserne på den østlige side af Kystvejen bibeholdes, hvilket er til stor 
glæde for de omkringboende.  
 
Mere information når vi ved mere. 
 

Buslinje 1A 
 
Der har været en del usikkerhed om fremtiden for buslinje 1A. På forespørgsel oplyser Gentofte 
Kommune, at buslinjen principielt fortsætter fra det tidspunkt, den nye metro-ringlinje åbnes – 
forventeligt senere på sommeren.  
 
I ”principielt” ligger, at linjenummeret ændres til 26, at linjen vil komme til at køre forbi Hellerup 
og Nordhavn stationer samt, at endestationen vil blive Valby station. Dette er en afkortning i 
forhold til i dag, hvor linjen kører til Hvidovre Hospital hhv. Avedøre. Omvendt vil det sige, at der 
fortsat vil være en direkte buslinje fra vores område til City nøjagtig som i dag.  
 
Således lyder meldingen i dag til beroligelse for mange. Vi tror ikke, der vil ske ændringer, men 
man ved naturligvis aldrig. Bliver det anderledes, vil vi orientere jer. 
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SIF udbygningsplaner 
 
SIF har orienteret om en påtænkt ændring/udbygning af sportshallerne på Exnersvej. Der er 
foreløbig tale om planer, der tidligst vil blive gennemført i 2020/21.  
 
Når vi ved mere, vender vi tilbage. 
 

Generalforsamlingen 2019 
 
Referat fra generalforsamlingen den 4. april er udsendt. Referatet ligger i øvrigt på hjemmesiden – 
den nye hjemmeside med adressen skovshoved-klampenborg.dk  

 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Problemer med veje, fortove mv, se wwwgentofte.dk - gå ind midt på forsiden under "Find det hurtigt", rul ned til 
"Giv et vink" eller angiv i søgefeltet for oven på forsiden "Giv et vink". I begge tilfælde udfyld beskrivelsen.   
 
Problemer med vejbelysningen, ring til Eltel Networks på 88 13 52 92 eller mail dk-vagt1@eltelnetworks.com 
 
Vil du vide noget om lokalplaner, se wwwgentofte.dk, grønt felt nederst på forsiden til venstre, tryk vedtagne 
lokalplaner. Kender du plannummeret findes planen her. Kender du ikke plannummeret tryk "Find via 
adressesøgning". Lokalplaner i høring findes også her. 
Bemærk: Lokalplanerne 380 (bevaringsværdige bygninger), 395 (altaner) og 402 (åbne og lukkede overdækninger) er 
såkaldte temalokalplaner, der omfatter hele kommunen. 
 
Vil du i kontakt med grundejerforeningen, send en mail til info@skgf.dk eller ring til formanden på 25 29 73 30 
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