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Skovshoved By’s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938
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38. ÅRGANG

Skulptur: Vivian Rose

PROGRAM
kl. 20

Konferencier 
Emil Menke

Festtale 
Korsanger gennem 30 år ved 

Skovshoved Kirke
Hans Christian
Underholdning

lokale solister og 
fællessang med pianist 
Per Richardt Jensen

kl. 2130

Skovsertrioen
med solist Steffen AspÖck 

spiller op til dans

Festtegn med lotteri
købes ved indgangen

30 kr.

SPISNING

kl. 17
Mejeriet /Skovshoved kro 

     Tilbyder 
Picnickurv til grill-selv

1 stk. kyllingespyd
2 skiver marineret oksefilet

nye kartofler og 
grillede grøntsager.

Brød, smør, ost og kage.
Inkl. bestik 135,-

BESTILLING AF KURV
Mejeriet / Skovshoved kro

fra d. 15/8 til d. 25/8

kl. 18
Grillen til medbragt 

mad er klar
HUSK BORDE 

OG STOLE

Nyhed

MARKFEST
SKOVSHOVED

LØRDAG DEN 27. AUGUST 2016
PÅ STEJLEPLADSEN

ARRANGØRER: 
Skovshoved by’s grundejer og bevarelsesforening    Foreningen til skovsersangenes bevarelse    Sangforeningen Øresund    Skovshoved Idrætsforening

Læs næmere på side 3
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Side 2

”Skovseren”    Redaktion og annoncer. Tlf. 26 32 29 39
 Strandvejen 242, 2920 Charlottenlund. pwn@sif.dk
 Peter Nielsen (ansvarshavende) Tryk: Jungersen Grafisk ApS

Skovshoved Bys Grundejer- 
og Bevaringsforening af 1938

www.skovshovedby.dk

Formand: Kaj Sidenius
 39 63 15 74

Kasserer: Peter Nielsen
 39 63 62 52

Kontingent for året 2016

Byens borgere 200,00 kr.
Byens pensionister 100,00 kr.
Udenbys medlemmer 200,00 kr.

Konto nr. 7780     0002135143

Sangforeningen Øresund 
af 1882

Formand: Jørgen Jensen
 39 64 02 04

Kasserer: Ove Stilhoff Larsen
 39 64 30 72

Har du husket at betale dit kontingent?
Hvis ikke, gør det straks!

Kontingent for året 2016
Aktive sangere 500,00 kr.
Passive medlemmer 150,00 kr.

Konto nr. 1551     726 8882
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Side 3

Markfesten 2016
Sidste lørdag i august holdes den traditionsrige ”Markfest” for alle byens beboere 
uanset om de er medlem af den ene eller anden forening, eller blot er borger i 
Skovshoved, samt medlemmer af de arrangerende foreninger med tilknytning til, 
”Engang Skovser altid Skovser”

I år har børnedagen i skrivende stund som bekendt været afholdt tidligere på 
året, se side 6, så vi i år udelukkende kan koncentrere os om afviklingen af aften 
arrangementet.

De tidligere år har ”Mejeriet” leveret og tilberedt maden for dem der havde valgt at 
bestille maden her, men i år bliver det efter et nyt koncept,
Der kan bestilles en ”Grill pakke” på ”Mejeriet” (se forsiden), eller man kan som mange 
altid har gjort, selv medbringe sin madkurv. 

Vi håber med dette tiltag at kunne få noget af den gamle stemning tilbage omkring 
starten af festen, hvor der var hygge og samvær omkring grillen, når ingen, efter 
indtagelse af humørvand, kunne huske hvilket stykke kød på grillen, man var den rette 
ejermand af.

For at dette arrangement og børnedagen kan løbe af stablen, er vi afhængige af vore 
trofaste sponsorer, der år efter år bakker os op, og der sendes en meget varm tak til 
sponsorerne.

 

Præsentation 
 

 

 

 

 

HUS&HAVEavisen
Nr. 1  9. år

www.hu

HUS&HAVEavisen
Nr. 1  9. år

www.hu

Markfestens sponsorer:

Advokat 
Tove Nielsen

Tandlæge Line Gregersen

Gentofte Kommune 
Kulturpulje
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Side 4

Resume fra Generalforsamling 
afholdt torsdag den 28. april 2016, i Skovshoved Sejlklub

Formand Kaj Sidenius bød velkommen til de ca. 30 fremmødte medlemmer af 
foreningen, og gik hurtigt over til første punkt.

Punkt 1: Valg af dirigent.
Erik Friis var stillet i forslag og blev valgt med akklamation.

Erik konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet igennem Skov-
seren og opslag i byen, og gav herefter ordet til formanden for beretningen.

Punkt 2: Formandens beretning:
Formanden aflagde en fyldestgørende beretning, hvor han berørte de mange 
aktiviteter der havde fundet sted i året løb hvor der havde været stor aktivitet, 
og gennemgik de væsentligste punkter bestyrelsen havde arbejdet med og 
som berørte alle byens borgere.

Konkurrenceprogrammet for ”By og Havn der var blevet annulleret, samarbej-
det med klubberne på havnen, ansøgningen om genopførelse af det nedrevne 
skur og fjernelse af skurvognen, byggesager der har været til behandling, 
dialogen med Park & Vej omkring stier, Strandvejen og fælles arealer, hold 
byen ren kampagnen, de mange aktiviteter, markfesten, loppemarked, juletræs 
tændingen mv. samt selvfølgelig havnen der nu nærmede sig sin afslutning.

Under spørgsmål til formanden, blev der bl.a. spurgt til højde på havnens 
træer, der ikke må være højere end husene 4,5m.
Hvilke emner vi drøfter med Park & Vej: Her bliver behandlet Strandvejen, mar-
ken, stier, Kystvejen, vedligeholdelse, trafik og beplantning, samt hvad status 
er på regnvands problemer og en evt. Faskine på marken. Her er arbejdet gået 
i stå, men der arbejdes på at få det genoptaget, men Skovshoved passer ikke 
rigtigt ind i lovgivningsgrundlaget for vandaflednings projekter.

Beretning tages til efterretning

Punkt 3 Regnskab: 
Regnskabet var delt rundt og kassereren gennemgik de vigtigste punkter.  
Regnskabet viste et positivt resultat for året og en mindre stigning af egenka-
pitalen.

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

Punkt 4: Fastsættelse af kontingent. 
Formanden foreslog uændret kontingent. Blev vedtaget.

Punkt 5.  Valg af formand. 
Kaj Sidenius var villig til genvalg, og blev genvalgt.
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Side 5

Punkt 6.  Valg af bestyrelse
George Greibe og Erik Svanbjerg var på valg og begge blev genvalgt.
I forbindelse med valget udtalte George, at såvel han som Erik, gerne så mod-
kandidater så der kunne komme frisk blod ind i bestyrelsen.

Revisor og suppleant
Emil Menke og revisorsuppleant Claus Sloth blev genvalgt.
Bestyrelsessuppleant Anne Klint Bergh ønskede ikke genvalg.
Formanden takkede Anne for hendes arbejde i foreningen hvor Anne har skre-
vet mange referater i forbindelse med de mange møder der har været afholdt, 
navnligt i forbindelse med konkurrenceprogrammet. For ikke at glemme os helt 
fik Anne overrakt et par flasker vin.

Som ny bestyrelsessuppleant var indstillet Bent Fauerskov, Strandvejen 297, 
der blev valgt ind i bestyrelsen (se præsentation side 15)

Punkt 7: Indkomne forslag; Der var ikke indkommet forslag.

Punkt 8: Eventuelt
Under eventuelt var debatten åben for alle og der var en livlig spørgelyst fra 
deltagerne, og der blev behandlet en række emner, her under:
Sp. Kan der gøres noget ved de horder af cykelryttere der vælter igennem 
byen, ikke overholder 30 km og fylder hele vejbanen
Sp  Kan der ikke etableres vejbump?
Sp. Nordre Havnevej, hvornår åbnes den igen?
Sp. Er havnen blevet som den var planlagt.
Sp. Hvad blev der af Pengene fra RealDania? 
Sp. Hvad kan der gøres ved Parkering?
Sp.  Hvordan sikrer foreningen, at de grønne områder ikke bliver bebygget 
 og servitutter bliver overholdt?
Sp. Hvorfor er der stadig byggefelter der hvor Højesteret har forbudt 
 bebyggelse?
Sp. Bebyggelse på marken
Sp. Er marken en brandvej?
Sp. Hvem er det, der hiver vimplen på flagstangen ned?
Sp.  Hvad er definition på stakit?
Sp. Hvordan kan Natur- og Miljøklagenævn godkende at en beboer har fået
 påbud på at nedtage et stakit?
Svarene på de mange spørgsmål kan ses på hjemmesiden.

Kaj takkede dirigenten og de fremmødte deltagere for en god generalforsam-
ling med en appel om, at vi brugte Kystvejen til parkering, og deltager i de 
fælles aktiviteter.
Af plads hensyn er der kun bragt et resume fra generalforsamlingen. Det fulde 
referat kan ses på hjemmesiden www.skovshovedby.dk, eller ved henvendelse 
til redaktøren

64376.indd   5 18-07-2016   15:53:38



Side 6

Børnedagen

Børnedagen var i år efter et nyt koncept, hvor de to børnearrangementer var 
slået sammen til et. Der er fornyelse i Skovshoved.
Den forældre arrangerede børnedag der de sidste par år er blevet holdt sidst i 
juni, og det traditionsrige børnearrangement, der blev holdt i forbindelse med 
Markfesten sidst i august, var i år slået sammen til et arrangement.
Sammenlægningen blev en kæmpe succes, med fuld fokus på børnene og de 
legesyge forældre, der lige som børnene fik spillet rundbold og var aktive i alle 
de kreative indslag.

Indslagene fra markfesten med pony ridning og ansigtsmaling gik børnene 
ikke glip af, da disse aktiviteter var fulgt med til børnedagen.

Sidste år havde man glemt at tage vejrguderne i ed, og for at komme disse 
ikke altid samarbejdsvenlige guder i forkøbet, var der i år opstillet et telt, så 
intet kunne overraske.

Markfest udvalget er glade for samarbejdet med de aktive forældre omkring 
børnedagen og ser frem til en gentagelse næste år, med et lønligt håb om at 
samarbejdet kan smitte af så flere af forældrene, vil deltage i opgaven med at 
bevare Skovshoved og vore fælles aktiviteter.

Se sponsorer side 3.

Børnedagen 
Børnedagen var i år efter et nyt koncept, hvor de to børnearrangementer var slået 
sammen til et. Der er fornyelse i Skovshoved. 
Den forældre arrangerede børnedag der de sidste par år er blevet holdt sidst i juni, 
og det traditionsrige børnearrangement, der blev holdt i forbindelse med Markfesten 
sidst i august, var i år slået sammen til et arrangement. 
Sammenlægningen blev en kæmpe succes, med fuld fokus på børnene og de 
legesyge forældre, der lige som børnene fik spillet rundbold og var aktive i alle de 
kreative indslag. 

Indslagene fra markfesten med pony ridning og ansigtsmaling gik børnene ikke glip 
af, da disse aktiviteter var fulgt med til børnedagen. 

Sidste år havde man glemt at tage vejrguderne i ed, og for at komme disse ikke 
altid samarbejdsvenlige guder i forkøbet, var der i år opstillet et telt, så intet kunne 
overraske.

Markfest udvalget er glade for samarbejdet med de aktive forældre omkring 
børnedagen og ser frem til en gentagelse næste år, med et lønligt håb om at 
samarbejdet kan smitte af så flere af forældrene, vil deltage i opgaven med at 
bevare Skovshoved og vore fælles aktiviteter. 
 
Se sponsorer side 3. 
 

Side 6 side 19   
Hold byen ren 
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Side 7

WWW.BOLIGHANDEL.NU
INDEHAVER - EJENDOMSMÆGLER MDE

ORDRUPVEJ 94, 2920 CHARLOTTENLUND

INFO@BOLIGHANDEL.NU
TELEFON + 45 29 37 81 81

SUSANNE SKOUENBORG

RING 
29 37 81 81

OG BESTIL ET 

GRATIS SALGSTJEK

www.printlight.dk
Grafiske totalløsninger

43 64 10 00

Tilbyder behandlinger, der hjæl-
per mod smerter, både fysiske, 
emotionelle og mentale. 
Behandlingerne er effektive, 
efter nyeste teknikker. 
650 kr. – 20% i april/maj
Eller bestil Healingmassage 
750 kr.
Skovshovedsundhedscenter.dk 
og Facebook. Book online.
Ulla Thor-Jensen, 26373779 
Strandvejen 308B, 2930

Skovshoved
Sundhedscenter

v/ Ove Stilhoff Larsen
Valdemarsvej 40, 1., 2960 Rungsted Kyst
Telf. 39 64 30 72 · Giro 1 72 21 58
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Side 8

Aktivitetskalender 2016
Grundejer og Bevaringsforeningen

2016
27.8 Markfesten kl. 14.00 På marken
27.11 Juletræ kl. 16.00 Hjørnet ved Teglgårdsvej

2017
27.4 Generalforsamling kl. 19.00 Skovshoved Sejlklub
April/Maj  Hold byen ren kl. 10.00 v/Fiskerpigen
4.5  Åbning af Boulebanen kl. 17.00 På marken ved banen
23.5 Byvandring kl. 17.00 v/Fiskerpigen
4.6 Loppemarked kl. 10.00 På marken
23.6 Sankt Hans kl. 19.00 Skovshoved Havn
24.6 Børnedagen kl. 12.00 v/Legepladsen
26.8 Markfesten kl. 14.00 På marken
3.12 Juletræ kl. 16.00 Hjørnet ved Teglgårdsvej

For at forbedre informationen til og dialogen omkring samarbejdet med byens 
borgere arbejder bestyrelsen for at få indarbejdet et fast årligt orienteringsmø-
de om efteråret, således at der følges op på den orientering og debat, der har 
fundet sted under generalforsamlingen.

Ud over at orientere om det arbejde der pågår i bestyrelsen og debat om de 
emner der rører sig i byen, er det også tanken at der kan inviteres personer fra 
forvaltningerne til at orientere om aktuelle emner, eller personer fra sportsklub-
ber eller andre interesseorganisationer, der kan fortælle om hvilke aktiviteter de 
kan tilbyde byens borgere.

Der vil blive informeret om mødets afholdelse, dels ved opslag i byen og på 
foreningens hjemmeside www.skovshovedby.dk

Koret 
Starter efterårssæsonen denne gang mandag den 5. september 2016 kl. 
19:30. Vi håber at se alle nuværende kormedlemmer på pletten allerede til 
første træningsaften, hvor vores nye korleder Sune Kaat vil blive præsenteret 
og fortælle om sine planer for sæsonen.

Nye sangere er mere end velkomne.
Til alle der måtte have lyst til at deltage i korsang – vi mangler stemmer på 
alle niveauer – kan vi oplyse, at vi alle er amatører på nær vores professionelle 
dirigent, der virkelig er i stand til at forbedre selv den allermindste stemme. Du 
behøver blot at møde op i Skovshoved Kirke en hvilken som helst prøveaften – 
altså en mandag aften fra kl. 19:30 – så kan du enten være med eller sidde på 
bageste række og danne dig et indtryk af, hvad det hele går ud på. Vi skal nok 
tage godt imod dig.

Bestyrelsen
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Side 9

Sangforeningen ”Øresund” og Skovser trioens forårskoncert i Skovshoved 
Kirke mandag d. 18. april 2016. 
Succesen fra 2015, hvor Sangforeningen Øresunds indledte et samarbejde 
med Skovsertrioen ved forårskoncerten i Skovshoved Kirke, blev cementeret 
på en dejlig forårsdag i år, hvor en fyldt Skovshoved Kirke lagde sine smukke 
klangfulde lokaler til rådighed for en aften, hvor den særlige ” skovser ånd ” 
kom til fri udfoldelse.

Korlederen Torben Lund, havde i samarbejde med Skovsertrioen stillet et 
repertoire på benene efter devisen ” hver fugl synger med sit næb ” med et 
rigt udpluk af danske sange i alle genrer. Skovsertrioen havde også i år fået 
Steffen Aspöck til at deltage på sit flygelhorn med en solo i den iørefaldende 
ballade ” Jeg går og savner én ” med skovserkoret som backing gruppe. 

Koncerten blev afsluttet med festlig fællessang fra et ”Kaj Normann Andersen” 
potpourri med bl.a. Jeg har elsket dig så længe, Titte til hinanden og Man 
bliver så glad når solen skinner. Traditionen tro blev aftenens musikalske udfol-
delser afsluttet med ”Skovservalsen.

Efter koncerten summede sideskibet af glade stemmer fra hele sognet der nød 
servering af tiltrængte forfriskninger i rigt mål.
Forårskoncerten er samtidig sæsonafslutning for ” Sangforeningen Øresund af 
1882”, som udtrykker sin dybfølte tak for samarbejdet med menighedsrådet, 
præster og øvrige personale ved Skovshoved Kirke.

Traditionen tro blev der igen første søndag i juni holdt det årlige loppemarked på 
Marken hvor såvel byens borgere og udefra kommende venner havde opstillet 
deres boder. 

Vejrguderne var med os her på denne dejlige Grundlovsdag, så der var virkelig 
gang i handlen og de første boder åbnede længe før den fastsatte åbningstid. 

Der var ikke det, der ikke kunne købes, alt fra ”hold i ryggen til sand på gulvet”, alt 
imellem himmel og jord, blev udbudt på dette marked. 
Det bliver spændende at se hvor meget af det, der blev pakket ned da markedet 
lukkede, der igen dukker op på næste års marked. 

Hundeluftning

Marken er Skovshoveds svar på Bernstorffparken; men har heldigvis ikke fået det 
samme fokus i Villabyerne og hos Slots og Ejendomsstyrelsen. 

Hver morgen har et helt hold af hundeelskere fra byen, og den nærmeste omegn  
sat hinanden stævne på Marken, hvor de lufter deres søde kæledyr. 
Det er dejligt at se den kreative anvendelse af Marken, men desværre er det ikke 
alle disse hundeelskere, der har helt styr på deres hunde. 

Der har nu været flere episoder hvor enkelte hunde, der ikke har været i snor, har 
bidt personer der har passeret marken, lige som ikke alle er lige flinke til at samle 
op efter deres hunde. 

Så kære hundeejere, I er hjertelig velkommen, men hold jeres hunde i snor, og 
saml op efter hundene, der er børn der også skal leje i græsset og det er ikke sjovt 
at få et barn hjem der er indsmurt i hundenes efterladenskaber. 

Skurvognen står stadig som en skamstøtte

Vi havde håbet at vi i dette nummer kunne bringe glædeligt nyt om skurvognen, 
men det er desværre ikke muligt, da der er dukket nye forhindringer op i forbindelse 
med genopførelse af det nedrevne skur. 

Ifølge Byplan 21 er det felt, hvor det gamle skur stod, udlagt til parkering, og når en 
bygning først er fjernet, er det areal udlægningen i Byplanen der bestemmer over 
arealet, så skuret ikke må genopføres på dette sted. 

Vi har nu indledt forhandlinger om en anden placering af skuret, enten øst eller syd 
for det til parkering udlagte felt. 

Side 16 
Forårskoncert i Skovshoved Kirke

Sangforeningen ”Øresund” og Skovser trioens forårskoncert i Skovshoved Kirke 
mandag d. 18. april 2016.  
Succesen fra 2015, hvor Sangforeningen Øresunds indledte et samarbejde med 
Skovsertrioen ved forårskoncerten i Skovshoved Kirke, blev cementeret på en dejlig 
forårsdag i år, hvor en fyldt Skovshoved Kirke lagde sine smukke klangfulde lokaler 
til rådighed for en aften, hvor den særlige ” skovser ånd ” kom til fri udfoldelse. 

Korlederen Torben Lund, havde i samarbejde med Skovsertrioen stillet et repertoire 
på benene efter devisen ” hver fugl synger med sit næb ” med et rigt udpluk af 
danske sange i alle genrer. Skovsertrioen havde også i år fået Steffen Aspöck til at 
deltage på sit flygelhorn med en solo i den iørefaldende ballade ” Jeg går og savner 
én ” med skovserkoret som backing gruppe.  

Koncerten blev afsluttet med festlig fællessang fra et ”Kaj Normann Andersen” 
potpourri med bl.a. Jeg har elsket dig så længe, Titte til hinanden og Man bliver så 
glad når solen skinner. Traditionen tro blev aftenens musikalske udfoldelser 
afsluttet med ”Skovservalsen. 

Efter koncerten summede sideskibet af glade stemmer fra hele sognet der nød 
servering af tiltrængte forfriskninger i rigt mål. 
Forårskoncerten er samtidig sæsonafslutning for ” Sangforeningen Øresund af 
1882”, som udtrykker sin dybfølte tak for samarbejdet med menighedsrådet, 
præster og øvrige personale ved Skovshoved Kirke. 

Side 9 

Forårskoncert i Skovshoved Kirke 
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Side 10
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Siden       1968

Vi tilbyder bl.a.
• Beskæring og træfældning
• Alt i fliser og anlæg
• Alt i kloarkering
• Vedligeholdelse af haven
• Hegn og træterrasser

Ring 40 60 70 80
Thomsen’s - din lokale håndværker

eller gå ind på www.thomsens.dk

Thomsen’s er en familieejet virksomhed med base i Gentofte. Vi har igennem 
tre generationer betjent kunder i det meste af Storkøbenhavn. Dette har 
foregået i tre enkelstående virksomheder, Gentofte Haveservice, M.Thomsen 
og Svenskeren, som nu er blevet sammenlagt til én virksomhed under navnet 
Thomsen’s.

Vi sikrer at du hele vejen igennem 
projektet vil være i trygge hænder hos 
Thomsen’s. Det gælder uanset om der 
blot er tale om en græsslåning, eller en 
totalentreprise på dit hus eller i haven.

Vi glæder os meget til at betjene dig!

Skovseren_ann_124x184.indd   1 12/02/16   09.52
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Side 11

Runa søsat

Efter klargøring hen over foråret var Runa klar til søsætning, og torsdag den 
16. juni blev Runa søsat under stor festivals.

Det var nu tredje gang Runa blev søsat i Skovshoved og det var den tredje 
måde den blev søsat på. Første gang på det gamle bådeværft Neptun, var det 
på en træsliske smurt med fedt og med tove til masten for at holde balancen, 
anden gang var på beddingsvogn i det tidligere slæbested og denne gang 
med en moderne travelift. Det må konstateres at der er sket en udvikling på de 
106 år der er gået siden den første søsætning.

Det er fortsat Danmarks Museum for Lystsejlads der er ejer af Runa og som 
har udstationeret hende i Skovshoved hvor hun er bygget i 1910 på det gamle 
bådværft ”Neptun”

Hjemme i Skovshoved er det foreningen ”Runas venner” der i samarbejde med 
Skovshoved Sejlklub og SIF Gruppen har påtaget sig den fremtidige pasning 
af Runa, hvor Runa dels skal være en reklame for museet på Øresund. Men 
også skal virke til glæde for sejlklubbens medlemmer og være et smukt syn for 
havnens gæster.

Du kan blive medlem af ”Runas venner” og dermed støtte projektet, ved at 
melde dig ind i foreningen Danmarks Museum for Lystsejlads 
www.lystsejlads.dk

Fredag den 13. maj kunne glarmester firmaet A. Guhle og Søn fejre deres  
150 års jubilæum. 

Fra Robert Heinrich Guhle grundlagde firmaet tilbage i 1866 har firmaet været 
drevet som familie firma i fem generationer. Først hans søn Anton Robert Guhle, 
heraf A i firmanavnet, herefter brødrene Oscar og Anton, hvor Oscar var den aktive 
i Glarmesterlauget og Håndværkerforeningen, medens Anton, var aktiv 
sejlsportsmand og slog sine folder på havnen. 
Oscars søn Heinrich førte herefter virksomheden videre og senere kom hans fætter 
Preben ind i virksomheden. Preben var oprindelig uddannet murer og havde læst 
videre til Ingeniør. 
Efter at Preben for et par år siden valgte at gå på pension, er det nu Heinrichs søn 
Allan der sammen med sin hustru Karina, fører det traditionsrige firma videre. 

Jubilæet blev markeret med festlig reception, hvor kunder, samarbejdspartnere, 
venner og familie havde sat hinanden stævne for at markere den store og helt 
usædvanlige dag. 

Karina og Allan på jubilæumsdagen 
Side 14 

Runa søsat 

Efter klargøring hen over foråret var Runa klar til søsætning, og torsdag den 16. juni 
blev Runa søsat under stor festivals. 

Det var nu tredje gang Runa blev søsat i Skovshoved og det var den tredje måde 
den blev søsat på. Første gang på det gamle bådeværft Neptun, var det på en 
træsliske smurt med fedt og med tove til masten for at holde balancen, anden gang 
var på beddingsvogn i det tidligere slæbested og denne gang med en moderne 
travelift. Det må konstateres at der er sket en udvikling på de 106 år der er gået 
siden den første søsætning. 

Det er fortsat Danmarks Museum for Lystsejlads der er ejer af Runa og som har 
udstationeret hende i Skovshoved hvor hun er bygget i 1910 på det gamle bådværft 
”Neptun” 

Hjemme i Skovshoved er det foreningen ”Runas venner” der i samarbejde med 
Skovshoved Sejlklub og SIF Gruppen har påtaget sig den fremtidige pasning af 
Runa, hvor Runa dels skal være en reklame for museet på Øresund. Men også skal 
virke til glæde for sejlklubbens medlemmer og være et smukt syn for havnens 
gæster.

Du kan blive medlem af ”Runas venner” og dermed støtte projektet, ved at melde 
dig ind i foreningen Danmarks Museum for Lystsejlads www.lystsejlads.dk

Runa efter søsætningen  side 11 
Skovshoved Havn officielt indviet søndag den 22. kaj 2016. 

Runa efter søsætningen

64376.indd   11 18-07-2016   15:53:42



Side 12

Skovshoved Havn officielt indviet søndag den 22. kaj 2016.

Så skete det endelig, havne udvidelsen er færdig, sådan næsten, og havnen er 
indviet under stor opmærksomhed af kommunens borgere og havnens brugere.

 

 

 

 

  Skovserpige og –dreng.  
Aluminia ‐ design Jensenius 1946 

 

 

 

Adagio 
Kunst, klassisk og antikt 

Lene Hansen 
Ordrupvej 52 

2920 Charlottenlund 
Tlf. 39 64 65 65 

Åbent alle ugens hverdage på nær mandag fra kl. 11 

Side 13

Så skete det endelig, havne udvidelsen er færdig, sådan næsten, og havnen er 
indviet under stor opmærksomhed af kommunens borgere og havnens brugere. 

Borgmesteren og honoratiores modtager Kronprins Frederik og Prins Christian. 

Der var mødt en tusindtallig skare op for at nyde indvielsen af havnen, med fri 
champagne og kransekage, ja det er vel en havn i Gentofte. 

Det er en stor multimarina vi nu skal vænne os til at have som nabo. Der er allerede 
nu megen aktivitet på og omkring havnen og når havnen ad åre bliver fuldt 
udbygget med land faciliteter herunder restauranter og andet erhverv, bliver der 
endnu mere aktivitet. 

Ud over de tidligere kendte sportsaktiviteter på havnen, roning, kajakpolo, dykkere, 
søspejdere, vandski og mærkeligt nok også sejlsport, er der nu også kommet 
Skovshoved triatlon til havnen. 

Side 12 
Hen over efteråret vil der være mange aktiviteter på havnen, udover de normale 
kommer der nogle kajakpolo stævner, der planlægges også triatlon stævner, KDY 

har en hel række arrangementer i anledning af deres 150 års jubilæum og 
Skovshoved Sejlklub er vært for finalesejladserne i sejlsportsligaen. 

Der må derfor forventes endnu mere trafik igennem byen og nedad Søndre 
Havnevej, da Nordre Havnevej jo fortsat er spærret og det er uvist hvornår denne 
igen bliver åbnet. 

Vi må dog glæde os over at det støjende nat og weekend arbejde vi har levet med 
de sidste par år, for den største del er overstået. Selv om der fortsat mangler en del 
før man kan sige havnen er færdig, er det dog mindre støjende arbejder der nu 
mangler. 

Vi ser derfor frem til, at politikerne flytter fokus fra havnen til byen Skovshoved,  

I Villabyerne den 8. september 2015, udtalte borgmester Hans Toft,  
”Kulturarv er mangfoldighed af bevaringsværdige kvaliteter, som vi bør være meget 
opmærksomme på både at overveje og indtænke ikke bare i nuets gerninger. Men 
også- og især- for at fastholde kommende generationers fokus på både forståelse 
for vores historie og kulturarven som grundlag for videre udvikling”. 

Skovshoved blev i 2004 af SAVE (Survey Architectural Values in the Environment) 
udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. 

Så nu hvor havnen ikke længere kræver politikernes fulde bevågenhed, ser vi frem 
til at komme videre med projektet, der skal skabe sammenhæng imellem by og 
havn, og venter derfor spændt på en indbydelse fra politikerne til en dialog om 
Skovshoved, så vi kan komme videre med projektet by og havn. 

Adagio annonce 

Borgmesteren og honoratiores modtager Kronprins Frederik og Prins Christian.

Side 13

Så skete det endelig, havne udvidelsen er færdig, sådan næsten, og havnen er 
indviet under stor opmærksomhed af kommunens borgere og havnens brugere. 

Borgmesteren og honoratiores modtager Kronprins Frederik og Prins Christian. 

Der var mødt en tusindtallig skare op for at nyde indvielsen af havnen, med fri 
champagne og kransekage, ja det er vel en havn i Gentofte. 

Det er en stor multimarina vi nu skal vænne os til at have som nabo. Der er allerede 
nu megen aktivitet på og omkring havnen og når havnen ad åre bliver fuldt 
udbygget med land faciliteter herunder restauranter og andet erhverv, bliver der 
endnu mere aktivitet. 

Ud over de tidligere kendte sportsaktiviteter på havnen, roning, kajakpolo, dykkere, 
søspejdere, vandski og mærkeligt nok også sejlsport, er der nu også kommet 
Skovshoved triatlon til havnen. 

Side 12 
Hen over efteråret vil der være mange aktiviteter på havnen, udover de normale 
kommer der nogle kajakpolo stævner, der planlægges også triatlon stævner, KDY 

har en hel række arrangementer i anledning af deres 150 års jubilæum og 
Skovshoved Sejlklub er vært for finalesejladserne i sejlsportsligaen. 

Der må derfor forventes endnu mere trafik igennem byen og nedad Søndre 
Havnevej, da Nordre Havnevej jo fortsat er spærret og det er uvist hvornår denne 
igen bliver åbnet. 

Vi må dog glæde os over at det støjende nat og weekend arbejde vi har levet med 
de sidste par år, for den største del er overstået. Selv om der fortsat mangler en del 
før man kan sige havnen er færdig, er det dog mindre støjende arbejder der nu 
mangler. 

Vi ser derfor frem til, at politikerne flytter fokus fra havnen til byen Skovshoved,  

I Villabyerne den 8. september 2015, udtalte borgmester Hans Toft,  
”Kulturarv er mangfoldighed af bevaringsværdige kvaliteter, som vi bør være meget 
opmærksomme på både at overveje og indtænke ikke bare i nuets gerninger. Men 
også- og især- for at fastholde kommende generationers fokus på både forståelse 
for vores historie og kulturarven som grundlag for videre udvikling”. 

Skovshoved blev i 2004 af SAVE (Survey Architectural Values in the Environment) 
udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. 

Så nu hvor havnen ikke længere kræver politikernes fulde bevågenhed, ser vi frem 
til at komme videre med projektet, der skal skabe sammenhæng imellem by og 
havn, og venter derfor spændt på en indbydelse fra politikerne til en dialog om 
Skovshoved, så vi kan komme videre med projektet by og havn. 

Adagio annonce Der var mødt en tusindtallig skare op for at nyde indvielsen af havnen, med fri 
champagne og kransekage, ja det er vel en havn i Gentofte.

Det er en stor multimarina vi nu skal vænne os til at have som nabo. Der er 
allerede nu megen aktivitet på og omkring havnen og når havnen ad åre bliver 
fuldt udbygget med land faciliteter herunder restauranter og andet erhverv, 
bliver der endnu mere aktivitet.

Ud over de tidligere kendte sportsaktiviteter på havnen, roning, kajakpolo, 
dykkere, søspejdere, vandski og mærkeligt nok også sejlsport, er der nu også 
kommet Skovshoved triatlon til havnen.
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Side 13

 

 

 

 

  Skovserpige og –dreng.  
Aluminia ‐ design Jensenius 1946 

 

 

 

Adagio 
Kunst, klassisk og antikt 

Lene Hansen 
Ordrupvej 52 

2920 Charlottenlund 
Tlf. 39 64 65 65 

Åbent alle ugens hverdage på nær mandag fra kl. 11 

Skovserpige og -dreng
Aluminia - design Jensenius 1946 Adagio

Kunst, klassisk og antikt

Lene Hansen
Strandvejen 271, 2920 Charlottenlund

Tlf. 39 64 65 65
Åbent alle hverdage på nær mandag fra kl. 11

Hen over efteråret vil der være mange aktiviteter på havnen, udover de norma-
le kommer der nogle kajakpolo stævner, der planlægges også triatlon stævner, 
KDY har en hel række arrangementer i anledning af deres 150 års jubilæum og 
Skovshoved Sejlklub er vært for finalesejladserne i sejlsportsligaen.

Der må derfor forventes endnu mere trafik igennem byen og nedad Søndre 
Havnevej, da Nordre Havnevej jo fortsat er spærret og det er uvist hvornår 
denne igen bliver åbnet.

Vi må dog glæde os over at det støjende nat og weekend arbejde vi har levet 
med de sidste par år, for den største del er overstået. Selv om der fortsat 
mangler en del før man kan sige havnen er færdig, er det dog mindre støjende 
arbejder der nu mangler.

Vi ser derfor frem til, at politikerne flytter fokus fra havnen til byen Skovshoved, 

I Villabyerne den 8. september 2015, udtalte borgmester Hans Toft, 
”Kulturarv er mangfoldighed af bevaringsværdige kvaliteter, som vi bør være 
meget opmærksomme på både at overveje og indtænke ikke bare i nuets 
gerninger. Men også- og især- for at fastholde kommende generationers fokus 
på både forståelse for vores historie og kulturarven som grundlag for videre 
udvikling”.

Skovshoved blev i 2004 af SAVE (Survey Architectural Values in the Environ-
ment) udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø.

Så nu hvor havnen ikke længere kræver politikernes fulde bevågenhed, ser vi 
frem til at komme videre med projektet, der skal skabe sammenhæng imel-
lem by og havn, og venter derfor spændt på en indbydelse fra politikerne til en 
dialog om Skovshoved, så vi kan komme videre med projektet by og havn.
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Side 14

A Guhle & Søn A/S 150 års jubilæum

Fredag den 13. maj kunne glarmester firmaet A. Guhle og Søn fejre deres 
150 års jubilæum.

Fra Robert Heinrich Guhle grundlagde firmaet tilbage i 1866 har firmaet væ-
ret drevet som familie firma i fem generationer. Først hans søn Anton Robert 
Guhle, heraf A i firmanavnet, herefter brødrene Oscar og Anton, hvor Oscar var 
den aktive i Glarmesterlauget og Håndværkerforeningen, medens Anton, var 
aktiv sejlsportsmand og slog sine folder på havnen.
Oscars søn Heinrich førte herefter virksomheden videre og senere kom hans 
fætter Preben ind i virksomheden. Preben var oprindelig uddannet murer og 
havde læst videre til Ingeniør.
Efter at Preben for et par år siden valgte at gå på pension, er det nu Heinrichs 
søn Allan der sammen med sin hustru Karina, fører det traditionsrige firma 
videre.

Jubilæet blev markeret med festlig reception, hvor kunder, samarbejdspart-
nere, venner og familie havde sat hinanden stævne for at markere den store og 
helt usædvanlige dag.

Fredag den 13. maj kunne glarmester firmaet A. Guhle og Søn fejre deres  
150 års jubilæum. 

Fra Robert Heinrich Guhle grundlagde firmaet tilbage i 1866 har firmaet været 
drevet som familie firma i fem generationer. Først hans søn Anton Robert Guhle, 
heraf A i firmanavnet, herefter brødrene Oscar og Anton, hvor Oscar var den aktive 
i Glarmesterlauget og Håndværkerforeningen, medens Anton, var aktiv 
sejlsportsmand og slog sine folder på havnen. 
Oscars søn Heinrich førte herefter virksomheden videre og senere kom hans fætter 
Preben ind i virksomheden. Preben var oprindelig uddannet murer og havde læst 
videre til Ingeniør. 
Efter at Preben for et par år siden valgte at gå på pension, er det nu Heinrichs søn 
Allan der sammen med sin hustru Karina, fører det traditionsrige firma videre. 

Jubilæet blev markeret med festlig reception, hvor kunder, samarbejdspartnere, 
venner og familie havde sat hinanden stævne for at markere den store og helt 
usædvanlige dag. 

Karina og Allan på jubilæumsdagen 
Side 14 

Runa søsat 

Efter klargøring hen over foråret var Runa klar til søsætning, og torsdag den 16. juni 
blev Runa søsat under stor festivals. 

Det var nu tredje gang Runa blev søsat i Skovshoved og det var den tredje måde 
den blev søsat på. Første gang på det gamle bådeværft Neptun, var det på en 
træsliske smurt med fedt og med tove til masten for at holde balancen, anden gang 
var på beddingsvogn i det tidligere slæbested og denne gang med en moderne 
travelift. Det må konstateres at der er sket en udvikling på de 106 år der er gået 
siden den første søsætning. 

Det er fortsat Danmarks Museum for Lystsejlads der er ejer af Runa og som har 
udstationeret hende i Skovshoved hvor hun er bygget i 1910 på det gamle bådværft 
”Neptun” 

Hjemme i Skovshoved er det foreningen ”Runas venner” der i samarbejde med 
Skovshoved Sejlklub og SIF Gruppen har påtaget sig den fremtidige pasning af 
Runa, hvor Runa dels skal være en reklame for museet på Øresund. Men også skal 
virke til glæde for sejlklubbens medlemmer og være et smukt syn for havnens 
gæster.

Du kan blive medlem af ”Runas venner” og dermed støtte projektet, ved at melde 
dig ind i foreningen Danmarks Museum for Lystsejlads www.lystsejlads.dk

Runa efter søsætningen  side 11 
Skovshoved Havn officielt indviet søndag den 22. kaj 2016. 

 
Karina og Allan på jubilæumsdagen
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Side 15

Ny suppleant til bestyrelsen.
På årets generalforsamling blev Bent Fauerskov Strandvejen 297B, 
indvalgt som suppleant i bestyrelsen

Bent flyttede til Skovshoved fra Taarbæk
for godt et år siden da 297B var sat til 
salg. Bent havde i mange år drømt om
netop dette hus, der ligger på den- efter Bents 
opfattelse- vidunderligste plet på jorden, 
Skovshoved.

Erhvervsmæssigt er Bent direktør i et IT firma, og privat 
bor han alene med sin datter Sophia, der er ny udklækket 

student. Den sparsomme fritid går med huset, men der bliver også tid til gode 
venners besøg, lidt motionsløb og aftenture i de små stræder i byen

Bent har allerede ved møder i bestyrelsen- og møder med medlemmer af for-
eningen i forbindelse med opgaver- vist, at Bent er et frisk pust i bestyrelsen, 
der vil Skovshoved, men som kommende udefra også har nye indgangsvinkler 
til at leve i Skovshoved, med respekt for de historiske rammer.

Bent har ydermere den fordel som nyt medlem i bestyrelsen, at bo lige midt i 
byen og således hverken er Nordbakker eller Sønderbakker.

Skovshoved Kirke, byens kulturelle sømærke.
Her hvor den værste rus efter det store 100 års jubilæum, samt ikke mindst 
Paulis 50 års jubilæum, har lagt sig, er der stadig mange spændende kulturelle 
og oplysende aktiviteter i kirken, ud over selvfølgelig de faste gudstjenester.

Godt nok er fadølsanlæg og pølsevogn ikke permanente installationer, men 
der er rigeligt med andre aktiviteter som bør og skal trække byens borgere til 
at bruge kirken.
Inden for det sidste halve år har der været afholdt flere spændende koncerter, 
der er tirsdagsmøder med spændende foredragsholdere, en litteraturkreds 
hvor der til hvert møde skal læses et værk, som så debatteres, der er ”Drop-in 
kirke” hvor kirkerummet er oplyst med levende lys og fyldt med stille musik

Som et nyt tiltag, blev der i år, på årets længste dag, afholdt en midsommer 
gudstjeneste med svingende nordisk jazz på programmet. En helt ny form 
for gudstjeneste, der forhåbentlig bliver gentaget til næste år og efterhånden 
bliver en tradition.

I kan følge aktiviteterne i kirken på www.skovshovedkirke.dk  

Nr. 3. august 2016, 38 årgang. 
    
Bent Faurskov 
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Side 16

Loppemarked.

Traditionen tro blev der igen første søndag i juni holdt det årlige loppemarked 
på Marken hvor såvel byens borgere og udefra kommende venner havde op-
stillet deres boder.

Vejrguderne var med os her på denne dejlige Grundlovsdag, så der var virkelig 
gang i handlen og de første boder åbnede længe før den fastsatte åbningstid.

Der var ikke det, der ikke kunne købes, alt fra ”hold i ryggen til sand på gul-
vet”, alt imellem himmel og jord, blev udbudt på dette marked.
Det bliver spændende at se hvor meget af det, der blev pakket ned da marke-
det lukkede, der igen dukker op på næste års marked.

Hundeluftning

Marken er Skovshoveds svar på Bernstorffparken; men har heldigvis ikke fået 
det samme fokus i Villabyerne og hos Slots og Ejendomsstyrelsen.

Hver morgen har et helt hold af hundeelskere fra byen, og den nærmeste om-
egn sat hinanden stævne på Marken, hvor de lufter deres søde kæledyr.
Det er dejligt at se den kreative anvendelse af Marken, men desværre er det 
ikke alle disse hundeelskere, der har helt styr på deres hunde.

Der har nu været flere episoder hvor enkelte hunde, der ikke har været i snor, 
har bidt personer der har passeret marken, lige som ikke alle er lige flinke til at 
samle op efter deres hunde.

Så kære hundeejere, I er hjertelig velkommen, men hold jeres hunde i snor, og 
saml op efter hundene, der er børn der også skal leje i græsset og det er ikke 
sjovt at få et barn hjem der er indsmurt i hundenes efterladenskaber.

Skurvognen står stadig som en skamstøtte 

Vi havde håbet at vi i dette nummer kunne bringe glædeligt nyt om skurvog-
nen, men det er desværre ikke muligt, da der er dukket nye forhindringer op i 
forbindelse med genopførelse af det nedrevne skur.

Ifølge Byplan 21 er det felt, hvor det gamle skur stod, udlagt til parkering, og 
når en bygning først er fjernet, er det areal udlægningen i Byplanen der be-
stemmer over arealet, så skuret ikke må genopføres på dette sted.

Vi har nu indledt forhandlinger om en anden placering af skuret, enten øst eller 
syd for det til parkering udlagte felt.
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Side 17

Restaurant Sejlklubberne på Havnen 
 

MÅNEDENS MENU 
Kom og få en god aften med lækre smagsoplevelser  

Månedens 4-rettes menu 
kr. 348 pr. person 

Hel aften inkl. vinmenu og kaffe 
kr. 600 pr. person 

 
SVENSK KREBSEGILDE  

Søndag d. 28. august kl. 12.00 - Krebs og Snaps på havnen, 
se hjemmesiden for nærmere info 

 
SØNDAGSBUFFET  

Hver søndag fra d. 25. september kl. 12.00 - 15.00 
 

ONSDAGSJAZZ 
5/10 ◊ 2/11 ◊ 7/12 kl. 18.00 

Swingende jazz med Leif Juul Jørgensens trio 
Dans og 2/3 retters menu  

HUBERTUSJAGTEN – 6. november 
Den traditionsrige hubertusbuffet 

MORTENS AFTEN – 10. november 
Som altid tilbyder vi en lækker Mortens aften menu  

BOOKING  
www.restaurantsejlklubberne.dk 

Tel. 3964 3046 

Vi glæder os til at byde alle skovsere velkommen! 
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Side 18

Hold byen ren

Atter i år var et hold af borgere ude med kost, skovl og trillebør for at bakke op 
om den årlige vej og mark rens.
Igen i år havde vi lagt vores årlige oprydning, på den på samme dag som der 
var den landsomfattende kampagne ”Hold byen ren”.

Som formanden også fremhævede i sin orientering på generalforsamlingen, 
var navnlig marken blevet bedre igennem årene, mens der stadig er problemer 
med affald på Strandvejen. 

Ud over den almindelige renholdelse af Strandvejen, er det navnlig alle de små 
sten der bliver revet af vejbelægningen i løbet af året, der giver meget arbejde i 
forbindelse med hold byen ren.
Det har været oppe på møderne med Park & Vej, om vi ikke kunne slippe for 
de fejemaskiner der ingen nytte gør, men kun river sten af belægningen, som vi 
så efterfølgende skal samle op.

Under ”Hold byen Ren” måtte vi igen konstatere, at der søndag i en ulig uge, 
var sat affald ud til storskrald, 11 dage før næste faste dag for afhentning af 
storskrald.
Kære medborger, det er ikke venligt at alle andre skal se på storskrald i mange 
dage så byen til tider ligner en losseplads.

Undskyldninger som vi skulle på ferie og var ikke hjemme, holder ikke. Hvis I 
ikke er hjemme på dagen hvor storskrald må sættes ud, vent til I er hjemme, 
eller kør selv affaldet på den meget flotte containerplads på Ørnegårdsvej, den 
er i sig selv et besøg vær.

Storskrald stilles ud onsdag aften i ulige uger således at det kan afhentes 
torsdag

Atter i år var et hold af borgere ude med kost, skovl og trillebør for at bakke op om 
den årlige vej og mark rens. 
Igen i år havde vi lagt vores årlige oprydning, på den på samme dag som der var 
den landsomfattende kampagne ”Hold byen ren”. 

Som formanden også fremhævede i sin orientering på generalforsamlingen, var 
navnlig marken blevet bedre igennem årene, mens der stadig er problemer med 
affald på Strandvejen.  

Ud over den almindelige renholdelse af Strandvejen, er det navnlig alle de små sten 
der bliver revet af vejbelægningen i løbet af året, der giver meget arbejde i 
forbindelse med hold byen ren. 
Det har været oppe på møderne med Park & Vej, om vi ikke kunne slippe for de 
fejemaskiner der ingen nytte gør, men kun river sten af belægningen, som vi så 
efterfølgende skal samle op. 

Under ”Hold byen Ren” måtte vi igen konstatere, at der søndag i en ulig uge, var 
sat affald ud til storskrald, 11 dage før næste faste dag for afhentning af storskrald. 
Kære medborger, det er ikke venligt at alle andre skal se på storskrald i mange 
dage så byen til tider ligner en losseplads. 

Undskyldninger som vi skulle på ferie og var ikke hjemme, holder ikke. Hvis I ikke 
er hjemme på dagen hvor storskrald må sættes ud, vent til I er hjemme, eller kør 
selv affaldet på den meget flotte containerplads på Ørnegårdsvej, den er i sig selv 
et besøg vær. 

Storskrald stilles ud onsdag aften i ulige uger således at det kan afhentes torsdag 
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Aktivitetskalender 2016 - 2017 
Skovserpige og –dreng.  

Aluminia - design Jensenius 1946 

 
Kan vi ikke hjælpe hinanden, så dette ikke gentages sig?
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Side 19

Generatorvej 12
2860 Søborg
Telefon 39 750 750

sif@sif.dk
www.sif.dk

• El-installationer
• Personsikring
• Bygningssikring
• AV-løsninger
• Intelligente Installationer
• Komfort & Energistyring
• Velfærdsteknologiske løsninger
• IP Netværk og telefoni
• Vedvarende energi
• Energirådgivning
• Kontraktservice
• Ejendomsservice
• Fag- og teknikentrepriser
• Trafi ksignaler

Det lokale Mix Double par Joachin Fischer og Christinna Pedersen, 
som til daglig er sponseret af SIF Gruppen, er nu udtaget til at 
repræsentere Danmark ved OL i Rio 2016
som til daglig er sponseret af SIF Gruppen, er nu udtaget til at 
repræsentere Danmark ved OL i Rio 2016

Foto af Ole Tradsborg
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Side 20

Ordrupvej 60 - 2920 Charlottenlund
Telefon 39 63 09 88

Peter Ortmann Nielsen priv. ... 39 63 13 79
Biltelefon ................................. 21 63 13 79
Telefax  ................................... 39 96 13 77

Skovshoved 
Vinimport

Tyske kvalitetsvine

www.skovshovedvin.dk

Den bedste kvalitet og det største udvalg,
 findes hos

 
Jægersborg Alle 44

Åbningstider 
Man – fredag 9 - 20
Lørdag  8 - 18
Søndag 9 - 18
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Side 21

Park & vej

I sidste nummer af Skovseren omtalte vi det dialogmøde formanden Kaj Side-
nius havde haft med fire repræsentanter for Park & Vej, samt det fyldige referat 
Park & Vej udsendte efter mødet, og kan læses på vores hjemmeside.

Mødet blev afholdt den 2. marts, og i skrivende stund, må vi desværre konsta-
tere, at der ikke er kommet et eneste svar tilbage på de punkter hvor der står,
 ”Park & Vej undersøger ovenstående emner og vender tilbage med svar til 
grundejerforeningen” Et enkelt punkt er dog blevet ”behandlet” af Park & Vej, 
punktet om beskæring af den høje beplantning vest for legepladsen. 
Her henvendte flere beboere sig direkte til Park & Vej, om beskæringen af 
træerne og fik tilbagemelding fra en femte medarbejder ved Park & Vej, at de 
skulle henvende sig til grundejerforeningen. Grundejerforeningen venter på en 
tilbagemelding fra, Park & Vej, på beskæringen af bl.a. disse træer.

Problemerne omkring Strandvejen har været drøftet i årevis med Park & Vej, 
og vi står stadig med de samme uløste problemer.
For høj hastighed da stort set ingen tager hensyn til den anbefalede hastighed 
30 km, men kører minimum den lovlige på 50 km, Den ulidelige støj fra den 
stenede og hullede asfalt, vand der sprøjtes op på huse og fodgængere samt 
ventende buspassagerer, som følge af store vandpytter der danner sig på 
Strandvejen.

Årsagen til de mange vandpytter er ikke alene manglende vedligeholdelse, 
men også for få regnvandsbrønde, dels som følge af der ikke i forbindelse med 
etablering af stillevejen blev etableret flere afløbsbrønde, men også at der er 
etableret overkørsler uden hensyn til, at der skal være afløb for regnvandet til 
en afløbsbrønd.

Helt galt med vand er der ved Strandvejen 281 og 287, der konstant har 
oversprøjtede facader samt ved stoppestedet ud for 295, hvor kantstenene er 
under vejbane niveau. Ventende buspassagerer skal gå langt væk fra stop-
pestedet for ikke at blive oversprøjtet af forbipasserende biler, eller få fyldt 
skoene med vand når bussen kommer.

Vi håber fortsat, at Strandvejen igennem Skovshoved kan blive opprioriteret, 
så vi får en tålelig vej der bliver til at færdes på, og hvor støj og hastighed 
begrænses.

Det virker noget underligt at ikke alle øerne på Strandvejen kan genbeplantes, 
og nogle af de fjernede træer kan genplantes, når man ser, at der på Jægers-
borg alle, både kan plantes træer og etableres plantekasser rundt om træerne. 
Ikke nok med det, blomsterne i plantekasseren bliver også løbende vedlige-
holdt og vandet.

Sidste nyt! Der er nu også kommet ny støjdæmpende asfalt på Jægersborg 
Alle.
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Side 22

Pizzeria Costa Smeralda® · Strandvejen 323 · 2920 Charlottenlund
Tlf. 39 64 32 02 eller tlf. 39 64 32 04

  

  

Periode: 1/10 - 1/3

Mandag - Lørdag:  
11.00 - 21.00

Søndag: 12.00 - 21.00

Periode: 1/3 - 30/9

Mandag - Lørdag:  
11.00 - 22.00

Søndag: 12.00 - 22.00

FaCebook: mobilSide:

beSTil På TlF. 39 64 32 02

eller 39 64 32 04

se mere på  
costasmeralda.dk

1989 - 2014

25 års jubilæum

åbningSTider

Annonce_Skovseren.indd   1 05/02/14   19.5164376.indd   22 18-07-2016   15:53:48



Side 23

En bank
i øjenhøjde...
Hvad skal der til, for at du vil overveje at skifte bank?
I Skjern Bank får du rådgivning, der er til at forstå.  Hos os er den personlige kontakt 
vigtig, og du får altid et hurtigt svar på dine henvendelser. Vi lægger vægt på nærvær, 
og derfor vil vi gerne mødes med dig, så vi kan fortælle om dine fordele ved at blive 
kunde i Skjern Bank. 

Kontakt en rådgiver i Skjern Bank, hvis du kunne tænke dig en bank i øjenhøjde.

Strandvejen 143 . 2900 Hellerup . Tlf. 9682 1450 . hellerup@skjernbank.dk . skjernbank.dk

“Skovserens og Byens” bank

64376.indd   23 18-07-2016   15:53:49



Side 24

64376.indd   24 18-07-2016   15:53:52


	Skovseren 1
	Skovseren 2
	Skovseren 3
	Skovseren 4



