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Godt Nytår ønsker 
Skovshoveds By’s Grundejer- og Bevaringsforening

Her i slutningen af 2022 er det dejligt at kunne byde mange nye medlemmer velkommen i 
foreningen  -  og sige tak til de mange, som hvert år fornyer medlemskabet.

I 2022 er vi kommet i mål med at påvirke mange vigtige beslutninger, som har betydning 
for Skovshoved.   For eksempel har vores trafikudvalg igennem mange år arbejdet for at få 
hastigheden nedsat på Kystvej,  -   og det er heldigvis blevet iværksat på strækningen forbi 
Skovshoved.

Placeringen af det vejbump som Park og Vej nu har anbragt i den vestligste del af Søndre 
Havnevej har været udsat for stor debat med kommunen. Placeringen blev ikke den 
optimale, mener vi,  men der kom da i det mindste et bump.

Vi har i mange år arbejdet for  -  og nu er det endelig iværksat  -  at Strandvejen har fået et 
nyt asfalt-slidlag, som samtidig dæmper trafikstøj.

For slet ikke at nævne vores arbejde med beskyttelsen af de tilbageværende stråtage, 
som nu ikke længere må udskiftes med fx pap, men fortsat skal være i strå som en del af 
det bevaringsværdige bymiljø.

I de kommende år er der mange vigtige beslutninger, der skal tages af Gentofte kommune.

Da vi bor i et meget særligt og bevaringsværdigt område, er det vigtigt, at foreningen 
fortsat giver vores besyv med, når det kommer til, hvordan opgaverne bedst kan løses. 

Som I sikkert allerede er bekendt med, planlægger Gentofte kommune at påbegynde 
arbejdet med at udvide fjernvarmenettet i 2026-2027. Dette er jo dejligt for den procentdel  
af de gamle Skovserhuse, der i dag har gasfyr, men selvklart ikke nogen hjælp til den store 
procentdel, der i dag opvarmes med enten el eller brændeovn.

En anden problematik er hele vores kloaksystem. Der blev lagt et midlertidigt kloaksystem 
i slutningen af 1950’erne. På det tidspunkt havde man planer om at jævne hele området 
og bygge flere af betonhusene som ”Skovshoved Pynten”. I dag trænger mange af 
kloakerne til renovering -  og vi arbejder for at få kommunen til at lave en gennemgribende 
plan for renovering af området. 

I perioden fra 2035-2040 er Skovshoved nævnt i kommunens spildevandsplan, hvor 
overfladevandet skal separeres fra spildevand. 
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Allerede for en del år siden havde Gentofte Kommune et tilbud til hver husstand, hvor man 
kunne få tilslutningsbidraget på ejendommen tilbage ved at sørge for at overfladevandet 
blev afledt på egen grund. 

Nogle huse tog imod tilbudet -  men resten af byens huse står nu indenfor en 10-15 årig 
horisont overfor et projekt, hvor hver husstand pålægges at aflede sit eget regnvand enten 
til en løsning på egen grund  -  eller ved at koble sig på kommunens nye overflade-
vandafledning. Sidstnævnte bliver nok den mest sandsynlige løsning for størstedelen af 
husene i Skovshoved.

Kort sagt står vi foran en række opgaver og udfordringer, hvor en fortsat aktiv og 
koordinerende indsats fra vores forening vil medvirke til, at vi bl.a. undgår at hele området 
er gravet op over flere år. 

Vi håber derfor, at alle medlemmer vil støtte vores arbejde, så vi fortsat kan arbejde for at 
Skovshoved er et skønt og attraktivt sted at bosætte sig  -  og at vi i de kommende år får 
en effektiv renovering af det gamle Skovshoved med respekt for områdets historie.

Vi ønsker alle et godt nyt år

Nytårshilsner fra Bestyrelsen i Skovshoved By’s Grundejer- og Bevaringsforening

Kaj Sidenius, Søren Luplau-Pagh, Anne Klint Bergh, Susan Thygesen, 
 

Anne Sofie Greibe,  Rasmus Ejlers og Karina Kejser Bøhl

 
P.S….. Husk ingen fyrværkeri i Skovshoved  -   stråtagene er meget brandfarlige.

Skovshoved By’s Grundejer- og Bevaringsforening  -   www.skovshovedby.dk
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