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dighed og dyrke den danske 
nationalsport, behovsudsæt-
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hæmninger og bladre rasende, 
til du finder det, du søger. Hvis 
du gør det sidste, 
må du love 
os én ting. 
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orden.
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Husk...Vi fakturere ikke gadespejlet’s kunder for servicevogn.

KOMPLET PRIS
Udskiftning af 5 stk TA Termostat og ventiler. 
Pris for 5 stk. inkl. Montage

4.400.00 kr. Inkl. moms. 
Tilbuddet gælder kun eksisterende to-strengs anlæg med 1/2” ventiler.

LEVERET OG MONTERET

GROHE EUROSMART

- Ethulsmontage
- GROHE SilkMove® 46 mm keramisk patron
- GROHE StarLight® kromfinish
- indstillelig volumenbegrænser * med svingtud
- mousseur
- fleksible tilslutningsslanger 3/8"

Pris for vandhane inkl. Montage 

1.450.00 Kr.  Inkl. moms
Der tages forbehold for, at eksisterende ventiler kan lukke.

HUSK
HÅNDVÆRKERFRADRAG

SPAR 5.000 kr i SKAT

Demokratiets fine 
gamle klokke

Husejerforeningens  
generalforsamling 2012 
blev afviklet i seriøs ro  
og orden med plads til  
alvor og hygge og med  

betydningsfulde punkter  
på dagsordenen.
Af Frank Nilsson

Det foregår i kirken, Taksigelseskir-
ken, men det ikke er en religiøs eller 
kristen begivenhed. Det er den 22. maj 
2012. Der er generalforsamling i Hus-
ejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret, 
og selvom mødet er så sekulært som 
det kan blive, foregår hele seancen 
med en fast nærmest ceremoniel litur-
gi, som var det ikke som nu i krypten, 
men ovenpå i kirkerummet.

Denne tone blev anslået ved 
åbningen af formanden Dorthea Rose, 
som greb foreningens håndklokke 
kiggede på den og kaldte den ”vores 
fine gamle klokke”. Og med den foran 
sig satte hun mødet i gang. Der var 
valg af dirigent og referent. Dirigenten 
Klaus Børch, selv tidligere formand, 
holdt stilen med klar sans for en 

Husk Halloween
31. oktober vrimler det igen med hekse, zombier og skeletter i kvartet. For voksne 
er det en mulighed for at gå en tur rundt i gaderne og hilse på naboerne. Eller en 

chance for at give de børn, der går rundt i kvarteret for at spørge om slik,  
et hurtigt gys. Husk at sætte et tændt græskar udenfor, hvis du vil have besøg.

generalforsamlings koreografi og med 
et overskud, der muliggør afdramati-
serende humor og et glimt i øjet.

Postkasser og skybrud
Bestyrelsens beretning turneret af 
formanden drejede sig om betyd-
ningsfulde emner fra året siden sidste 
generalforsamling. En skuffet formand 
måtte erkende, at Post Danmark ikke 
giver indrømmelser ved havelågerne, 
men gerne post. Altså ”no mercy”, 
ingen appelmulighed: Ud i skellet med 
postkassen, dog ikke hvis dit hus er 
et tofamilieshus. Så kan du fortsat få 
posten leveret ved døren.

Skybruddene og de oversvøm-
mede kældre berørte formanden 
ligeledes. Rens din brønd var forma-
ningen. Hjemmesiden og vores veje 
blev nævnt uden konfliktstof.

Beretningen, regnskab og budget 
blev vedtaget og der var valg af til-
lidsmænd og ledige poster i besty-
relsen. Afstemning og valghandling 
er generalforsamlingens reaktor, og 
der er stilhed og koncentration under 
håndsoprækningerne med stem-

mesedlerne i hånden og under de 
valghandlinger, der kræver skriftlig 
afstemning med folkevalgte stem-
meoptællere, der tæller og når frem til 
det præcise resultat.

Mindre støj
Inden generalforsamlingen startede 
gav formanden ordet til Elizabeth fra 
Miljøpunkt Østerbro, som orienterede 
om støjmuren ud mod Lyngbyvej. 
To mand fra firmaet Green Silencer 
forklarede om detaljerne i støjværnet, 
som er projekteret som korte altan-
kasser i lange rækker, stablet oven på 
hinanden og beplantet. Arrangemen-
tet sænker støjen med 8-10 decibel. 
Det er en halvering.

Dorthea Rose takkede for et 
godt møde og formanede beboerne i 
kvarteret til at tage hensyn og blandt 
andet ikke støje for voldsomt især i 
sommervarmen, hvor vi slår vinduerne 
op og flytter livet ud i for- og baghaver.

Husejerforeningens autoriserede 
referat er omdelt i kvarteret og findes 
på hjemmesiden www. lyngbyvejs-
kvarteret.dk. Klik på referater.
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Nyt fra husejerforeningen 

Kvarteret ramt af kloak chok 
Vores kloakker har kendt bedre dage, og der er store udgifter i vente. Nu skal der spares op.

Af Elisabeth Kiørboe

Alt ånder idyl i vores dejlige 
kvarter, da jeg, lettere forsinket, 
sidst i april iler mod Fælleshu-
set til møde om vores kloakker. 
Omkring 20 personer, unge og 
gamle, sidder og kigger på en 
powerpoint på væggen, mens 
en ingeniør fra JL Engeneering 
tegner og fortæller, suppleret af 
gode folk fra Husejerforeningens 
bestyrelse.

Som det fremgår af husejerfor-
eningens hjemmeside, så har ”JL 
Engeneering gennemført strate-
giske TV-inspektioner af vores 
ledningsnet. De har udarbejdet 
rapporter med tilstandsvurde-
ring af kloak på fem udvalgte 
ledningsstrækninger. Der er 
udarbejdet vandtryksmålinger i 
tre vandledninger og indhentet 
information fra entreprenør om-
kring stedvis tilstand på vand og 
kloakledninger.”

Der er alvorlige ansigter i rummet, 
for konklusionen på den forelø-
bige undersøgelse er, at vores 
kloaksystem har set meget bedre 
dage, og noget må gøres i en 
overskuelig fremtid. Bygherrer-
ne har i tidernes morgen anlagt 
kloaksystemet i vores baghaver, 
som i dag fremstår som individu-
elle fritidsoaser. Derudover er der 
anlagt en såkaldt ”fedtebrønd” 
i baghaverne tæt på husmuren. 
Det fandt man åbenbart smart 
for over 100 år siden, men i dag 
udgør de et rotteparadis og en 
indgang til det øvrige rørsystem 

i vores huse. De bør nok fjernes 
på et tidspunkt og tænkes ind i 
en helhedsplan.

Det bliver dyrt
De kloge ingeniører har opstillet 3 
modeller:

1. En totaludskiftning af kloak-
systemet, hvor alle baghaver 
ryddes med en bulldozer, de 
gamle rør graves op og nye 
lægges ned.

2. En strømpeforing af eksiste-
rende rør. Det er en mindre 
voldsom øvelse for vores 
baghaver, men vil formind-
ske gennemstrømningen i 
kloakken, som i forvejen er 
underdimensioneret.

3. Løbende reparation af de 
skader på kloakken, som 
måtte opstå.

Der bliver stille i lokalet. Vi tænker 
alle på, hvad det vil koste? Og 
chokket breder sig, da økonomi-
en i de to første forslag rulles ud 
som estimater – altså ikke faste 
tilbud.

En strømpeforing, hvis kommu-
nen giver tilladelse, hvilket nok 
ikke er sandsynligt, vil koste om-
kring 40 millioner kroner. Det vil 
betyde en udgift på omkring ca. 
125.000 kr. pr hus.

Totalløsningen giver et ekstra 
skub til chokket. Her snakker 
vi omkring 80 millioner kr. Dertil 
kommer reetablering af vores 

smadrede baghaver.

Chokket dulmes
Flere i lokalet bliver blege og ser 
allerede for sig nødvendigheden 
af at sælge hus og indbo. Men 
de gode bestyrelsesfolk siger 
beroligende, at det ikke kommer 
på tale i nærmeste fremtid og at 
vi i husejerforeningens regi skal 
starte en opsparing til de mange 
kloakudgifter, der kommer i frem-
tiden. Det har tidligere bestyrelser 
ikke gjort, hvilket er ærgerligt for 
os som bor i kvarteret i dag.

Men for nuværende vil besty-
relsen lægge op til generalfor-
samlingen, at de eksisterende 4 
millioner på husejerkontoen bliver 
brugt til at fuldføre en TV-inspek-
tion af de øvrige kloaksystemer i 
kvarteret, til at udarbejde en ka-
pacitetsvurdering og til reparation 
af de kloakbrud, som løbende 
dukker op. Det skal også under-
søges med kommunen, om man 
kan ændre kloaksystemet, så det 
bliver lagt ud i vejene i stedet. 
Det vil redde vores baghaver og 
gøre det lettere at reparere kloak-
kerne i fremtiden. 

Kloakchokket sidder stadig i 
kroppen på vejen hjem, men 
dulmes af bevidstheden om, at 
der er så gode, flittige og kompe-
tente mennesker i vores besty-
relse, som bruger tid og kræfter 
på at finde den bedste, mest 
bæredygtige og rimelige løsning 
på et 100 års + kloakproblem. De 
fortjener en kæmpe tak fra os alle 
sammen!

Læs 
også referat fra Husejerfor-eningens gene-ralforsamling 

side 4.

Leje af Ulriks Fælleshus
Fælleshuset ligger på hjørnet 
af F.F. Ulriks Gade og Engel-
stedsgade.

Fælleshuset kan rumme op til 40 
personer og kan lejes hele dage 
fra kl. 10 til kl 10 næste dag samt 
halve dage fra kl. 10 til kl. 15.

Mandag, tirsdag, onsdag og 
torsdag er der aktiviteter som 
fællesspisning, yoga, barsels-
gruppe og seniorgruppe i Fæl-
leshuset - medmindre huset er 
lejet ud. 

Huset må bruges til arrangemen-
ter indtil kl. 23 søndag-torsdag 
og indtil kl. 24 fredag og lørdag. 
Det skyldes, at Fælleshuset har 
naboer og overboer, som der skal 
tages hensyn til. Derfor egner 
lokalet sig ikke til støjende fester.

Hvis du vil leje fælleshuset, skal 
du sende en mail til ulrikudlej-
ning@gmail.com med oplysning 
om ønsket dag, navn og adresse. 
Du kan forinden tjekke Fælles-
husets kalender og se, om det 
er lejet ud. Det sker på beboer-

foreningens hjemmeside, www.
faelleshusetulrik.dk. 

Det koster 850 kr. at leje Fælles-
huset fredage, lørdage og søn-
dage samt helligdage, 500 kr. at 
leje det mandag til torsdag. Alle 
dage fra kl. 10 til kl. 10 næste 
dag. Endelig kan man leje Fæl-
leshuset mandag til torsdag kl. 
10 til kl. 15 for 250 kr.

Man kan kun leje Fælleshuset, 
hvis man er medlem af beboer-
foreningen Ulrik. Det koster 600 
kr. pr. husstand pr. år (200 kr. for 
pensionister og studerende). Du 
kan melde dig ind i beboerfor-
eningen Ulrik ved at sende en 
mail til kasserer.ulrik@gmail.com.
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Velturneret generalforsamling
Generalforsamlingen blev 
gennemført med godt humør 
i afslappet atmosfære med 
plads til debat uden spildtid. 
Med små skridt satte man 
retningen for kvarterets udvik-
ling med Helhedsplanen som 
ramme.

Af Frank Nilsson

Det var med småbange anelser, 
Gadespejlets skriver cyklede til 
generalforsamling i Kulturhuset 
Indre By. Vi havde været der før 
og huskede det mørke vindues-
løse lokale stort set uden ilt efter 
en times tid. Og så var der det 
med dagsordenen. Sidste gang 
var det fifty fifty mellem to stem-
ninger: De, der ville have noget i 
retning af Helhedsplanen, og de 
der foretrak en slags status quo. 
Så der kunne være lagt op til et 
mægtigt bråvallaslag.

Men formanden byder velkom-
men i en afslappet tone, kalder 
det foreningens festaften, og 
får så valgt en dirigent, og ikke 
en hvem som helst! Erik Hagel-
skjær, har vi prøvet før, så vi er i 
gode hænder. Ligesom forman-
den balancerer han på kanten af 
det uformelle, uden at tjatte til 
lov og orden.

Og nu beretter formanden. Han 
takker plantepasserne, og sko-
ser med et smil de formastelige, 
der kører biler og cykler ind i 
bedene. Død over dem! Servi-
tutterne er et tilbagevendende 
problembarn. Hvad stiller vi op 
med gamle syndere, og hvordan 
forhindrer vi, at nye misdædere 
tramper rundt i paragrafferne?

Gys over kloakker
Forsyningsudvalget har travlt 
med udbedring af kabler, og 
ladestandere til el-biler er umu-
lige. Kablerne er for spinkle. Og 
uha dada for kloakkerne! De 
100 år trykker, og at udbedre de 
mindste skader, og det skal vi 
for viden er ansvarspådragende, 
koster 10-13 millioner kroner. 
Strømpeforing vil beløbe sig til 
35 millioner, udskiftning af hele 
baduljen, over 100 millioner. 
Forsamlingen gyser.

 Forsamlingen godkender beret-
ningen, og dirigenten fremhæver 
den gode tone, den livlige debat 
og den dygtige bestyrelse. Vi 
deler glæden med dirigenten.

Så er det tid til regnskabet, og 
det ser godt ud. Diskussionen 
handler ikke om tal og poste-
ringer, men om den slemme 
Danske Bank, et emne, der er 
uendeligt som universet. Diri-
genten glatter ud og pointerer, 
at bestyrelsen har hørt overve-
jelserne, og så kan vi godkende 
regnskabet.

Helhedsplanen som fyrtårn 
Der er også indkommet forslag. 
Bestyrelsen vil gerne være 
selvkonstituerende og vælge 
formand, og ikke som nu hvor 
formanden vælges direkte på 
generalforsamlingen. Det ved-
tager vi. Og det gør vi også 
med modernisering af sproget 
i vedtægterne: Formand bliver 
til forperson mm. Bøder er ikke 
bøder men afgifter. Vi er trods 
alt ikke en statsmagt. Vi vedta-
ger og vedtager. 

Så kommer vi til Helhedsplanen, 
og også den behandler vi på-
faldende civiliseret. Det handler 
mere om, at forsamlingen sætter 
en retning for ændringer i kvar-
teret og ikke om en godkendel-
se og et go til hele projektet. Vi 
vedtager forslaget skriftligt med 
53 for og 22 imod.

Det går godt, selvom væggene 
er sorte, og luftfugtigheden som 
i en Centralafrikansk regnskov 
og temperaturen som i Sahel. 
Men demokratiet kværner stabilt 
og velordnet.

Tiden holder uden stress
Så vil bestyrelsen have en fond 
fyldt med penge til fornyelse af 
vand, el og kloakker. Forslaget 
møder ikke egentlig modstand, 
alle ved, at vi fattes penge til 
infrastrukturen. Men hvorfor en 
fond? Hvorfor ikke bare forøge 
formuen, og det sidste bliver 
vedtaget.

Endelig bliver tilskuddet til Ga-
despejlet ikke bare vedtaget, 
men bevilget i flere år fremover, 
så denne og bladets øvrige skri-
vere nærmest er forpligtede til at 
fortsætte i redaktionen i årevis.

Så er der et par indkomne 
forslag fra husejere, et om en 
lukket Facebookgruppe. Det 
falder. Så et om hastighedsbe-
grænsning i Studsgårdsgade. 
Det lapper ind over det arbejde, 
bestyrelsen allerede er i gang 
med. Så det falder også.

Der skal også lige vælges nogle 
tillidsmænd (personer), og de, 
der genopstiller, bliver genvalgt. 

Generalforsamlingens beslutninger
Forslag fra bestyrelsen: 
Ændring af vedtægterne: 
I fremtiden vil formanden blive 
valgt af bestyrelsen (mod hidtil 
direkte på generalforsamlin-
gen). 54 stemte for, 18 imod. 

I fremtiden skal “XX-mand” 
ændres til “XX-person. Fx bliver 
tillidsmand ændret til tillidsper-
son og formand til forperson. 
Stemmetal 74 for, 2 imod. 

Ordet bøder erstattes med or-
det afgift. Vedtaget uden skrift-
lig afstemning. 

Helhedsplanen vedtaget som 
ramme for retningen for kvarte-
rets udvikling. 53 for, 22 imod., 
2 blanke. 

Ekstrabidrag til kloakrenove-
ring. 5000 kr. Per hus i 2023, 

10.000 i 2024 (sidste beløb 
kan diskuteres, evt. ændres på 
generalforsamlingens 2022). 54 
for, 17 imod. 

Tilskud til Ulriks udgivelse af 
Gadespejlet. 20.000 kr. årligt. 
Godkendt uden afstemning. 

Forslag fra medlemmerne: 
Lukket Facebook-gruppe med 
information fra bestyrelsen. Ikke 
vedtaget. Bestyrelsen henviser 
til information via Husejerfor-
eningens E-boks (kræver tilmel-
ding). 

Henvendelse til kommunen 
om hastighedsnedsættelse på 
Studsgårdsgade. Ikke vedtaget, 
fordi arbejdet sammen med 
Andelsforeningen Studsgård 
allerede er i gang. 

Budget vedtaget. 
Kontingent 2023 er 1400 kr. 
5000 kr. ekstra til forventet 
vedligeholdelse af kloakker 
godkendt. 

Tillidspersoner i foreningen vil 
ikke modtage honorar i frem-
tiden. Vedtaget uden afstem-
ning. 

Valg
Næstformand Klaus Bech, VH 
10, genvalgt med applaus. 

Kasserer Per Vagn Jensen, 
ENG 9, genvalgt med applaus. 

Bestyrelsesmedlem Martin 
Wulf, BOR 13, genvalgt med 
applaus. 

Voldgiftspersoner og revisor 
genvalgt med applaus. 
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2012. Der er generalforsamling i Hus-
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og selvom mødet er så sekulært som 
det kan blive, foregår hele seancen 
med en fast nærmest ceremoniel litur-
gi, som var det ikke som nu i krypten, 
men ovenpå i kirkerummet.

Denne tone blev anslået ved 
åbningen af formanden Dorthea Rose, 
som greb foreningens håndklokke 
kiggede på den og kaldte den ”vores 
fine gamle klokke”. Og med den foran 
sig satte hun mødet i gang. Der var 
valg af dirigent og referent. Dirigenten 
Klaus Børch, selv tidligere formand, 
holdt stilen med klar sans for en 
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generalforsamling. En skuffet formand 
måtte erkende, at Post Danmark ikke 
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et tofamilieshus. Så kan du fortsat få 
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mede kældre berørte formanden 
ligeledes. Rens din brønd var forma-
ningen. Hjemmesiden og vores veje 
blev nævnt uden konfliktstof.

Beretningen, regnskab og budget 
blev vedtaget og der var valg af til-
lidsmænd og ledige poster i besty-
relsen. Afstemning og valghandling 
er generalforsamlingens reaktor, og 
der er stilhed og koncentration under 
håndsoprækningerne med stem-

mesedlerne i hånden og under de 
valghandlinger, der kræver skriftlig 
afstemning med folkevalgte stem-
meoptællere, der tæller og når frem til 
det præcise resultat.

Mindre støj
Inden generalforsamlingen startede 
gav formanden ordet til Elizabeth fra 
Miljøpunkt Østerbro, som orienterede 
om støjmuren ud mod Lyngbyvej. 
To mand fra firmaet Green Silencer 
forklarede om detaljerne i støjværnet, 
som er projekteret som korte altan-
kasser i lange rækker, stablet oven på 
hinanden og beplantet. Arrangemen-
tet sænker støjen med 8-10 decibel. 
Det er en halvering.

Dorthea Rose takkede for et 
godt møde og formanede beboerne i 
kvarteret til at tage hensyn og blandt 
andet ikke støje for voldsomt især i 
sommervarmen, hvor vi slår vinduerne 
op og flytter livet ud i for- og baghaver.

Husejerforeningens autoriserede 
referat er omdelt i kvarteret og findes 
på hjemmesiden www. lyngbyvejs-
kvarteret.dk. Klik på referater.
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Husk...Vi fakturere ikke gadespejlet’s kunder for servicevogn.

KOMPLET PRIS
Udskiftning af 5 stk TA Termostat og ventiler. 
Pris for 5 stk. inkl. Montage

4.400.00 kr. Inkl. moms. 
Tilbuddet gælder kun eksisterende to-strengs anlæg med 1/2” ventiler.

LEVERET OG MONTERET

GROHE EUROSMART

- Ethulsmontage
- GROHE SilkMove® 46 mm keramisk patron
- GROHE StarLight® kromfinish
- indstillelig volumenbegrænser * med svingtud
- mousseur
- fleksible tilslutningsslanger 3/8"

Pris for vandhane inkl. Montage 

1.450.00 Kr.  Inkl. moms
Der tages forbehold for, at eksisterende ventiler kan lukke.

HUSK
HÅNDVÆRKERFRADRAG

SPAR 5.000 kr i SKAT

Demokratiets fine 
gamle klokke

Husejerforeningens  
generalforsamling 2012 
blev afviklet i seriøs ro  
og orden med plads til  
alvor og hygge og med  

betydningsfulde punkter  
på dagsordenen.
Af Frank Nilsson

Det foregår i kirken, Taksigelseskir-
ken, men det ikke er en religiøs eller 
kristen begivenhed. Det er den 22. maj 
2012. Der er generalforsamling i Hus-
ejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret, 
og selvom mødet er så sekulært som 
det kan blive, foregår hele seancen 
med en fast nærmest ceremoniel litur-
gi, som var det ikke som nu i krypten, 
men ovenpå i kirkerummet.

Denne tone blev anslået ved 
åbningen af formanden Dorthea Rose, 
som greb foreningens håndklokke 
kiggede på den og kaldte den ”vores 
fine gamle klokke”. Og med den foran 
sig satte hun mødet i gang. Der var 
valg af dirigent og referent. Dirigenten 
Klaus Børch, selv tidligere formand, 
holdt stilen med klar sans for en 

Husk Halloween
31. oktober vrimler det igen med hekse, zombier og skeletter i kvartet. For voksne 
er det en mulighed for at gå en tur rundt i gaderne og hilse på naboerne. Eller en 

chance for at give de børn, der går rundt i kvarteret for at spørge om slik,  
et hurtigt gys. Husk at sætte et tændt græskar udenfor, hvis du vil have besøg.

generalforsamlings koreografi og med 
et overskud, der muliggør afdramati-
serende humor og et glimt i øjet.

Postkasser og skybrud
Bestyrelsens beretning turneret af 
formanden drejede sig om betyd-
ningsfulde emner fra året siden sidste 
generalforsamling. En skuffet formand 
måtte erkende, at Post Danmark ikke 
giver indrømmelser ved havelågerne, 
men gerne post. Altså ”no mercy”, 
ingen appelmulighed: Ud i skellet med 
postkassen, dog ikke hvis dit hus er 
et tofamilieshus. Så kan du fortsat få 
posten leveret ved døren.

Skybruddene og de oversvøm-
mede kældre berørte formanden 
ligeledes. Rens din brønd var forma-
ningen. Hjemmesiden og vores veje 
blev nævnt uden konfliktstof.

Beretningen, regnskab og budget 
blev vedtaget og der var valg af til-
lidsmænd og ledige poster i besty-
relsen. Afstemning og valghandling 
er generalforsamlingens reaktor, og 
der er stilhed og koncentration under 
håndsoprækningerne med stem-

mesedlerne i hånden og under de 
valghandlinger, der kræver skriftlig 
afstemning med folkevalgte stem-
meoptællere, der tæller og når frem til 
det præcise resultat.

Mindre støj
Inden generalforsamlingen startede 
gav formanden ordet til Elizabeth fra 
Miljøpunkt Østerbro, som orienterede 
om støjmuren ud mod Lyngbyvej. 
To mand fra firmaet Green Silencer 
forklarede om detaljerne i støjværnet, 
som er projekteret som korte altan-
kasser i lange rækker, stablet oven på 
hinanden og beplantet. Arrangemen-
tet sænker støjen med 8-10 decibel. 
Det er en halvering.

Dorthea Rose takkede for et 
godt møde og formanede beboerne i 
kvarteret til at tage hensyn og blandt 
andet ikke støje for voldsomt især i 
sommervarmen, hvor vi slår vinduerne 
op og flytter livet ud i for- og baghaver.

Husejerforeningens autoriserede 
referat er omdelt i kvarteret og findes 
på hjemmesiden www. lyngbyvejs-
kvarteret.dk. Klik på referater.
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De to suppleanter genopstiller 
ikke, og i stedet vælger vi Jan-
nik Sundø og Raghav Karol, og 
det skal lige tilføjes, at supple-
anter indgår i arbejdet i besty-
relsen sammen med de andre 
medlemmer.

Klokken er nu 22, og dirigenten, 
denne afdæmpede Rambo, kan 
afslutte med punktet eventuelt, 
hvor seniorgruppen oplyser, at 
de gerne vil bistå bestyrelsen, 
hvis de har behov for assistan-
ce til dette og hint. Og med 
dette positive udsagn og efter 
en positivt turneret generalfor-
samling kan vi alle begive os ud 
i aftenluften og hjemad.

Kursen er sat. 
Stort flertal for 

at Helhedsplanen 
angiver retningen

4 5



Ndr. Frihavnsgade 41
2100 København Ø

Specialist i
Lyngbyvejskvarteret
Med 16 års erfaring fra handler i kvarteret har jeg en 
unik viden om dets historie, handelspriser og et stort 
netværk af kunder, som ønsker at bo her.

I ryggen har vi Danmarks største mæglervirksomhed 
EDC Poul Erik Bech, som har flere end 50 boligbutikker 
fordelt over hele landet. Via vores store kontakt flade 
skabes der relationer til mange potentielle købere hver 
dag. Dette giver en markant øget chance for et salg 
til den bedst mulige pris, idet køberen ofte skal findes 
uden for lokalområdet.

Overvejer du at sælge, så kontakt mig for et gratis og 
uforpligtende Salgstjek.

Ring allerede i dag på telefon 58 58 79 04

Dan Månsson
Ejendomsmægler,
køberrådgiver, MDE

Telefon 58 58 79 04 
E-mail dm@edc.dk

Sæt til salgSætter du din bolig til salg hos os, får du 2.500 kr. i rabat på salæret!

Poul Erik Bech
Danmarks største og eneste landsdækkende mæglervirksomhed

Din bolig
er attraktiv
Hos EDC Poul Erik Bech oplever vi stor
efterspørgsel på boliger til salg i
Lyngbyvejs-kvarteret. 



Håndbogen for husejere skal revideres. Den seneste udgave er fra 2004.

Hvad er servitutterne?
Servitutter er en række bestemmelser, som 
er tinglyst på det enkelte hus. I skødet er der 
henvist til servitutterne. 

I Husejerforeningens ”Håndbog for Husejere” 
3. udg. fra 2004 anbefales det, at man som 
husejer læser og sætter sig ind i servitutterne, 
der findes i tingbogen og gennemgås på Hus-
ejerforeningens hjemmeside.

Servitutterne eksisterer for at bevare bebyg-
gelsens særpræg og homogene karakter.

Groft sagt bestemmer servitutterne, at hu-
senes ydre ikke må ændres. Bebyggelsens 
helhedspræg og arkitektoniske kvalitet skal 
bevares. 

Påtaleret over for ”ulovlige” ændringer har 
Husejerforeningen, det pågældende hus’ na-
boer og Københavns Kommune. 

Kilde: Håndbog for Husejere, 2004

Kun 29 huse opfylder servitutterne
Det står skralt til med at overholde servitutterne. 296 huse har mindst en overtrædelse.

Af Birgit Lundbak

Kun sølle ni pct. af husene i vores kvarter, opfylder 
de servitutter, der skal sikre kvarterers arkitektoni-
ske særpræg. 91 pct. af husene har nemlig mindst 
en og ofte flere overtrædelser af servitutterne. 
Hele 20 pct. har fire eller flere overtrædelser.

Det er den lidt sørgelige status over overholdelsen 
af kvarterets servitutter. Den fremgår af den drone-
overflyvning, som et arkitektfirma har foretaget for 
husejerforeningen. 

Serviceeftersyn
Husejerforeningen nedsatte for et par år siden et 
servitutudviklingsudvalg, der skulle give servitut-
terne et serviceeftersyn og foreslå en opdatering. 
Arbejdet gik lidt i stå i coronatiden, men i marts 
gav udvalget en status i fælleshuset. Mødet, der 

havde ca. 25 deltagere, blev ledet af Per Jensen 
og Klaus Bech, formænd for henholdsvis servi-
tutudvikling og det generelle servitutudvalg fra 
bestyrelsen. Og status viser altså, at det står skralt 
til. Som eksempel kunne Per Jensen oplyses, at 
han selv har fire overtrædelser på sit hus i Engel-
stedsgade. 

Rapporten dækker alle såkaldt ”atypiske” forhold 
fordelt på forsider, bagsider, tage, facader og 
haver. Den viser, at overtrædelserne fordeler sig 
ligeligt mellem forsider og bagsider, og at de fleste 
overtrædelser drejer sig om tagene. Det er især 
ovenlysvinduer og vinduer i manzard kviste, der 
har problemer. På facaderne er overtrædelserne 
især forkerte døre (form og farve), vinduer og 
reposer. Og når det gælder haverne, er det spe-
cielt cykelskurene og oplagring, den er gal med. 
Brandtrapper er også registeret, men er ikke at 

Servitutudviklingsudvalget har til opgave at 
registrere status for servitutoverholdelsen 
og lave en strategi for bevarelse af Lyngby-
vejskvarterets arkitektoniske særpræg herun-
der hvilke regler foreningen skal håndhæve 
med speciel nidkærhed. Arbejdet skal munde 
ud i en revision af håndbog for husejere. Med-
lemmerne er Per Jensen, Klaus Bech, Dorthea 
Rose, Peter Bogh og Rene Jørgensen. 

DDoo’’ss aanndd  ddoonntt’’ss –– DDøørree  mmoodd  ggaaddeenn  ((EEkksseemmpplleerr))

Do’s and dont’s – Døre mod gaden (eksempler)

DDoo’’ss aanndd  ddoonntt’’ss –– mmaannzzaarrdd ((eekksseemmpplleerr))

Do’s and dont’s – manzard og ovnlys (eksempler)

DDoo’’ss aanndd  ddoonntt’’ss –– oovveennllyyss  ((eekksseemmpplleerr))

betragte som overtrædelser. (Men husejerne bør 
kontrollere deres tilstand, da nogle stadig har de 
oprindelige.)

Skal alt på plads?
I den efterfølgende debat blev der bl.a. spurgt: 
Skal vi bringe alt på plads? Skal der være for-
skel på for og bag? Hvornår skal det bringes på 
plads? 

I debatten var der ros til udvalget for godt arbej-
de. Og der blev efterspurgt mere kommunikation, 
vejledning og f.eks. forhåndsgodkendelser. 

De fleste vil nemlig gerne gøre det rigtigt. Per og 
Klaus nævnte, at udvalget ikke kan give forhånds-
godkendelser. Det er nemlig ikke kun bestyrelsen, 
men også naboer og kommunen, der har påtale-
ret. Men derfor er det stadig en god ide at spørge. 
Og det er der heldigvis mange, der gør.

Der blev spurgt til, om udvalget også vil tænke 
brandsikkerhed og energimæssige tiltag ind. 

Flere udtrykte, at specielt den ensartede taglinie 
og facaderne er vigtige. Men en anden pegede 
på, at problemer med akustikken på bagsiden kan 
medføre masser af støj, hvis der bliver mere frit 
slag på bagsiden. Flere mente, at det var fint at 
overtrædelserne bringes i orden i forbindelse med 
salg.

Udvalget vil afholde mindst endnu et møde med 
husejerne om servitutterne efter sommerferien, 
inden et nyt regelsæt vil blive præsenteret på en 
ekstraordinær generalforsamling.
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To kendte ansigter hos Hartmanns gen-nem mange år. Det er Lone Bjerre (tv) og Joan Arildskov.

10

Hartmann er til salg
Kvarteret mister formentlig endnu en special-
butik. Efter 36 år giver Joan Arildskov op. Hun 
håber på en køber, der har kræfter til også at 
etablere internethandel. Hartmann har eksiste-
ret i næsten 100 år.

Af Birgit Lundbak

I næsten 100 år er der blevet langet søm, skruer, 
beslag og andre isenkræmmer varer over disken 
hos Hartmann på hjørnet af Lyngbyvej og Seje-
røgade. Her er også slebet knive og lånt værktøj 
ud. Men nu er butikken til salg. Det er dårlige 
nyheder for os, der har nydt godt af butikkens 
store vareudvalg og ikke mindst hjælpsomhed og 
service.

36 år i butikken
Det er Joan Arildskov, der med en stor portion ve-
mod, har sat butikken til salg. Hun har drevet den 
sammen med sin mand Kim gennem mange gode 
år siden 1986, men Kim gik på efterløn sidste år. 
En blodprop et par år tidligere gav lyst til at prøve 
andre ting i livet end at stå bag disken. Siden har 
Joan drevet den videre alene sammen med Lone 
Bjerre, der har været ansat i over 25 år.

Joan ville gerne være blevet ved, indtil hun selv 
kunne gå på efterløn. Hun elsker nemlig livet i 
butikken og hyggelige snakke med kunderne. 
Men de senere år er butikken blev presset af både 

internet handel og de store supermarkeder. Så 
omsætningen er kun gået en vej.

Trofaste kunder
Joan og Lone har dog kun ros til de mange faste 
kunder. Uden dem havde butikken måttet lukke 
længe før. Joan drømmer om, at butikken overta-
ges af unge kræfter, der vil fortsætte isenkramfor-
retningen kombineret med nethandel, så den får 
et større marked. 

”Og så er både Lone og jeg friske på at fortsætte 
som ansatte i butikken. Vi kender jo kunderne”, si-
ger Joan. I modsat fald skal de begge ud at søge 
andre jobs.

At servicen i forretninger har været helt speciel, 
vidner en episode fra corona nedlukningen om.

I en periode med masser af sne stillede butikken 
kælke og sneskovle op uden for forretningen med 
et skilt om, at man blot kunne tage varerne med 
og betale, når butikken åbnede igen. Og det gjor-
de kunderne. Alt blev betalt.

Forretningen blev stiftet af familien Hartmann 
i 1923. Kim og Joan Arildskov overtog i 1986 
som de tredje ejere af butikken. Der har været 
mange gode år, og da det gik bedst, var der 6 
ansatte.

ØSTERBRO · SVANEMØLLEN
v/ Bengtson, Frydendall og Berg A/S
Østerbrogade 153
2100 København Ø
svanemoellen@home.dk
Tlf.  39 15 78 70
Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Tlf. 25 97 63 87  · almal@home.dk

home Østerbro 
- Svanemøllen er din 
specialist i Lyngby-

vejskvarteret.

Vi er først tilfredse, når 
vores kunder er!

Skal vi også sælge din bolig?
Ønsker du at blive blandt vores tilfredse kunder? 
Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at sikre dig et trygt 

salg eller køb. Går du med salgstanker, 
så kontakt os allerede i dag. 

Alexander Maly e

70
89

0

home Østerbro - Svanemøllen 
Gennemsnitlig kundeanbefaling

9,8 ud af 10 point*

* Kilde: Boligsiden.dk, tal pr. 24.05.2022, kundeanbefaling i 2100 København Ø de foregående 12 måneder.
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Ingen ros for over-
klippede kabler

Et utæt fjernvarmerør gav 
vand i kælderen i et hus i 
Studsgaardsgade, og så skulle 
to specialarbejdere og en gra-
vemaskine finde utætheden. 
En opgave med følsomme 
kabler, som skal graves fri 
uden at blive beskadigede.

Af Frank Nilsson

”Det er en ganske normal op-
gave, det her”, fortæller Martin 
Jensen, der gerne vil tituleres 
som specialarbejder. Han be-
tjener en gravemaskine ved en 
udgravning i Studsgaardsgade. 
Nede i det to en halv meter dybe 
hul er en anden specialarbejder i 
sving med en lægtehammer. En 
stor forskallingsplade, der skal 
sikre mod sammenstyrtning, skal 
bankes på plads. Så han har 
ikke tid til at snakke med Gade-
spejlet; men det har Martin Jen-
sen. Han sætter sig på gravema-
skinens mudrede larvefødder.

”Det startede med at beboerne 
opdagede, at de havde vand i 
kælderen. Farven på vandet rø-
bede, at det var fjernvarmevand. 
Det er nemlig lidt gulligt. På den 
måde kan man se forskel på det 
og vand fra vandværket”, for-
tæller Martin Jensen.

Blidt aer gravemaskinen
Det er Hofor, der borer et af-
lastnings hul i fjernvarmerøret, 
så der ikke kommer mere vand 
i kælderen, og derefter er det 
specialarbejderne og en grave-
maskine fra NCC, der står for at 
finde lækken.

”Vi troede, det var en lille utæt-
hed, men det er ret omfatten-
de”. Martin Jensen peger ned 

på et T-stykke, som han mener 
er problemet, og når det er fast-
slået, er det en smed, der skal 
udbedre skaden. Nogle gange 
vil Hofor have NCC til at grave 
lidt mere op, for at sikre, at der 
ikke lurer flere problemer i de 30 
år gamle rør.

Martin Jensen tilføjer, at selv om 
det er en ganske normal opga-
ve, så er der dog én udfordring:

”Kabler, kabler, kabler. Vi får 
ikke ros, hvis vi klipper dem 
over. Vi har tegninger, men de 
passer ikke altid til virkelighe-
den. Så er det om at grave stille 

og roligt. Stille og roligt”, og 
med et skælmsk smil demon-
strerer han med hånden, hvor-
dan han nærmest aer jorden 
væk med gravemaskinen. Men 
nu er audiensen forbi. Mobilen 
ringer:

”Det er Martin”, siger han til en i 
den anden ende.

”Nu skal jeg se, hvor langt vi 
er”, og med et par hurtige skridt 
når han frem til den stejle stige, 
og på et øjeblik er han nede i 
hullet hos makkeren med læg-
tehammeren. Telefonsamtalen 
fortsætter…

Vand i kælder
Det lugtede af rådden fisk

Ruth og Sten Jørgensen fra Studsgårdsgade 36, fik 
en kedelig overraskelse lige før påske.

”Jeg kom hjem, og mærkede straks en lugt af råd-
den fisk. Den kom fra kælderen, hvor gulvet flød 
med grønt vand,” fortæller Ruth, der fik travlt med 
at tørre og sætte spande op.

Parret kunne se, at vandet kom fra fjernvarmean-
lægget. De fik tilkaldt Hofor, der rykkede hurtigt ud. 
Til gengæld har det taget lang tid at finde utæt-
heden og få materialer frem, så Ruth og Sten har 
måttet leve med, at meget af forhaven har lignet et 
månekrater af opgravet jord i to måneder.. 

De glæder sig over, at uheldet skete en dag, hvor 
de var hjemme og ikke mens de var i sommerhuset. 

Ruth og Sten hører til veteranerne i kvarteret, hvor 
de har boet i 48 år.

Martin Jensen med tid til en lille snak, mens makkeren i dybet dunker med en 
lægtehammer

Ruth og Sten foran deres forhave på Studsgårdsgade

Gadespejlet søger skribenter
Gadespejlets lille, men effektive og aktive redaktion søger 
nye medlemmer. Vi er for få. Vi vil gerne være (mange) flere.

Kom og hils på os til næste redaktionsmøde. Kom med dine 
forslag til et nyt, bedre og mere engagerende lokalblad for 
hele kvarteret. Har du ikke tid til selv at skrive, så er du også 
meget velkommen med forslag til artikler.

Har du lyst til at fotografere kvarterets liv, så hører vi også 
meget gerne fra dig.

Skriv til redaktøren kaari@live.dk .

Vi glæder os til at se dig/jer



Det handler om at være lokal. 
Lyngbyvejskvarteret er essensen af det lokale, 
mange kender ikke til kvarteret og ved slet ikke,
 at der findes hus og have på Østerbro 
udover de velkendte Karto�elrækker eller 
”der hvor vores tidligere statsminister vidst nok bor.”

Den typiske køber i kvarteret, er køberen der i forvejen 
enten er bosat på Østerbro eller i andre bro-kvarterer i København. 
De er i og for sig færdige med byen, færdige med 4. sal og 
er kørt trætte i, at de kun kender deres naboer 
ud fra hvad der står på postkassen. 

Mange har overvejet at flytte ud af byen og få hus og have, 
men alligevel er de ikke klar til at give afkald på byens tilbud og 
bekvemligheder. 
De befinder sig i en gråzone mellem byen og provinsen
 og det er hér et Byggeforeningshus kommer ind i billedet.
Lyngbyvejskvarteret kan give dem følelsen af det gode naboskab, 
følelsen af at være herre i eget hus samt den største faktor: haven.
Et boligsalg handler om at kende sin målgruppe og behovsafdække, 
hvad målgruppen efterspørger. 
Det har vi gennem mange salg i kvarteret erfaret og 
indtil videre har vores strategi endnu ikke slået fejl.
Vi kender kvarteret som vores egen baglomme og 
en af os bor her selv på RBG. 

LokalBolig handler om det lokale og vores forretningsidé går ud på, 
at vi kun handler boliger i vores område – Østerbro.

Ønsker du kyndig rådgivning med de rette værdier 
så tøv ikke med at kontakte:  
Benjamin på telefon 22 29 50 69  
eller mail: bha@lokalbolig.dk

Vi glæder os til i fremtiden at hjælpe 
endnu flere af jer videre, med jeres boligdrøm!

at vi kun handler boliger i vores område – Østerbro.

Ønsker du kyndig rådgivning med de rette værdier 

Solgt Solgt

Solgt Solgt

Solgt Solgt

Solgt Solgt

Solgt Solgt



Lopper i kvarteret
I maj var der loppemarked i kvarteret, og der var store forventninger – både fra en nybegynder i 
loppemarkedsgenren og en garvet loppehaj. 

Af Lotte Bælum

Det er en særlig følelse at se 
stole og borde blive båret ud på 
gaderne, flyttekasser slæbt op 
fra kælderen, og indholdet - de 
gamle skåle, det brugte legetøj, 
et par slidte krimier og til-overs-
nips blive sat op. Hvilke oversete 
skatte er der hos andre i år? 
Og bliver tingene fra kasserne 
endelig solgt?

For Esther og hendes familie, 
der havde en bod uden for deres 
hjørnelejlighed på FFU og HPØ 
var der ekstra spænding, for det 
var deres første loppemarked, 
både i Danmark og i Holland. 
De skal snart flytte fra kvarteret, 

så boden var en mulighed for at 
komme af med ting, der ikke skal 
med til den nye lejlighed.

Esther var overrasket over, hvad 
der blev solgt – og ikke solgt: 

”Jeg havde en masse tørklæder, 
og dem fik jeg solgt rigtig mange 
af. Jeg tror omkring 11. Det over-
raskede mig, fordi jeg troede, at 
folk ville gå efter specielle ting. 
Jeg kan selv godt lidt gamle ting 
med minder.

”Det var mit første, men bestemt 
ikke sidste loppemarked. Jeg 
kommer tilbage til kvarteret, 
når der er loppemarked næste 
gang”, siger hun.

Rie kender alt til stemningen 
på et loppemarked. Hun er en 
erfaren loppemarkedshaj og 
havde som sædvanlig bod på 
hjørnet af FFU og HPØ. 

”Min kærlighed til lopper, gen-
brug, second hand, pre loved 
og vintage har bestået i man-
ge år. Den har udviklet sig fra 
Pisserenden med de lidt slidte 
t-shirts og frynsede jakker til 
silketørklæder og særlige fund, 
som jeg bruger lang tid på at 
opstøve. Jeg elsker Køben-
havns store udvalg af fine brug-
te sager, og selvom jeg ikke lige 
finder skatten, sætter jeg altid 
pris på skattejagten. 

Jeg elsker at søge efter noget 
særligt, at finde det uventede, 
at glæde mig over at passe lidt 
på kloden ved at købe genbrug 
- og tænke på de spændende 
historier bag. 

Herhjemme er en del møbler og 
lamper købt brugt, og når jeg 
sidder ved spisebordet, tænker 
jeg, at det sikkert har mange 
sjove historier fra alverdens 
middage, og at frynselampen 
har lyst op for mange. 

Foråret og sommeren emmer 
af skønne markeder og ikke 
mindst vores skønne loppemar-
ked. Her finder vi frem fra gem-
merne, så der noget for enhver 
smag, og børnene er altid klar 
med en forfriskning, som de 
serverer fra haver og ladcykler. 
Det elsker jeg.Der var gamle 

lp’er, jakker, puder 

og meget andet til 

salg i Esthers bod 

på hjørnet af FFU

Mit yndlingsfund er Sabines forældres gamle 
Ballerup køkkenmaskine til 250 kr. Den har gjort 
livet nemmere og brødet 100 gange bedre. Og 
så er den smuk beige og brun. Derfor knuselsker 
jeg den.

Ries bod hvor der blev solgt alt fra 60er sengetøj, jakkesæt 
og fine sorte lamper.

Her på hjørnet af FFU er der blevet købt og solgt en 
del gennem årene af tøj, skåle, krukker, møbler, safte-
vand, hjemmebagte boller, kage og andet godt.

SOMMERFEST
Sæt kryds i kalenderen – lørdag 3. september!
Kom og vær med til den årlige sommerfest arrangeret af Beboerforeningen Ulrik og 
lær både gamle og nye naboer at kende Arrangementet starter fra ca. kl. 13:00.

Vi sørger for at rammerne er på plads blot I kommer med jeres gode humør, så kan vi i fællesskab få 
nogle dejlige, hyggelige og sjove timer sammen. 

Der vil være musik og aktiviteter for store og små i alle aldre. Vi sørger for, at grillen er tændt, så hvis 
I medbringer jeres egen mad, kan vi sammen fortsætte festen om aftenen.

Det kan I simpelthen ikke gå glip af! Vi håber på at se så mange som muligt og på snarligt gensyn.

De bedst sommerhilsner fra Beboerforeningen Ulrik

Sine & Kirsten

Sommerfest 
3. september
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SKAL DU HAVE ORDNET DIN HAVE? 
Gartner Knud Sørensen 

Vedligeholdelse, planlægning, nyanlæg. Rimelig timeløn Tlf. 2035 7475

ØKOLOGISK TØJ 
TIL BABYER, BØRN 
OG VOKSNE I ULD 

OG BOMULD
10% rabat til kvarterets beboere.  

Brug rabatkode: Ulrik
 

www.mamaowl.net 
Følg os på Instagram: 

@mamaowl_

Det er natur-
ligt, at boligmar-
kedet går op og 
ned. Sådan har 
det altid været

Hvordan går det på 
boligmarkedet?
Vi har spurgt ejendomsmæglere, der kender 
kvarteret om effekten af rentestigninger og an-
dre omstændigheder. Effekten ses på priser og 
liggetider, men kvarteret er stadigt attraktivt. 

Alexander Malykke, HOME:
Boligsalget kommer fra et ”all time high” og vi skal 
nok vænne os til et mindre hektisk boligmarked. 
Vi ser flere boliger, hvor vi må sætte prisen ned. 
Køberne er blevet mere kritiske over for udbudspri-
serne. Vi mærker det især fra dem, der har kigget 
efter ny bolig længe og nu oplever, at de kan låne 
mindre i banken efter rentestigningerne. 

Køberne er der stadig. De har blot lidt færre penge 
at købe bolig for end tidligere, og den meget store 
stigning i friværdien, boligejerne har oplevet de 
sidste par år, vil nok over de næste par måneder 
blive mindre. 

Men der er ingen grund til at male fanden på væg-
gen. Det er naturligt, at boligmarkedet går op og 
ned. Sådan har det altid været. Behovet for et sted 
at bo, en større bolig eller en anden beliggenhed 
forsvinder ikke.

Dan Månsson, EDC:
Boligmarkedet er inde i en interessant tid, hvor 

man dagligt kan læse forskellige meninger og 
forventninger til markedet og den fremtidige pris-
udvikling, herunder udbuddet. At politikerne og 
de økonomiske eksperter ikke nødvendigvis er 
enige, gør det blot ekstra interessant og en smule 
”kulørt”. 

Generelt er kvarteret stadigt meget attraktivt hos 
køberne, og der sælges stadig masser af boliger i 
Lyngbyvejskvarteret. Udbuddet i kvarteret er steget 
en smule de seneste måneder, men er stadig lavt. 
Liggetiden er ligeledes steget en smule, men ikke 
mere end måske 10 pct. sammenlignet med 2021, 
og der handles stadigvæk til ganske flotte priser.
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Luk vinduerne, når du hører høj musik 
eller bruger vinkelsliberen

Samfundet er genåbnet. Der holdes fester og sammenkomster.  
Husk at lukke vinduerne af hensyn til naboerne.  

Husk også at festaktiviteter på bagsiden af husene  
(i baghaver og på reposer) støjer ekstra meget på grund af resonans.

Vi bor tæt. Det kræver hensyntagen til naboerne. 
Nu står sommeren for døren. 

Så opfordringen er klar: Tag hensyn. Luk vinduerne. Skru ned for musikken.  
Undlad at feste hele natten. Ho ld øje med dine gæster, så de ikke holder ryge-  

og snakkepauser på reposen på bagsiden af huset i sene nattetimer.  
Det larmer. 

Hvis du selv er i sommerhus, men teenagebørnene hjemme,  
så fortæl dem om nabohensynet.

Det er også en god ide at orientere naboerne, hvis der holdes fest.  
Gerne med et telefonnummer, så man kan ringe, hvis det bliver uudholdeligt.  

Hvis man er advaret, er det nemmere at tolerere evt. Støj.  
Eller man kan planlægge en tur ud i sommerlandet den weekend.

Vi skal alle kunne være i vores huse og haver og nyde sommeren uden at lægge ører  
til naboens eller genboens musik – eller vinkelsliber lørdag morgen.



Kvinder har kæmpet og har opnået 
meget, men mange kampe venter
”Kvinde Kend din Historie” er en bog hvis titel sender en hilsen 
til klassikeren ”Kvinde kend din Krop”, og så er en ting på plads: 
Vi er ude i et feministisk, litterært værk. Det handler om kvinder, 
som har haft stor betydning, og som alligevel er skrevet ud af 
historien eller som aldrig er skrevet ind i den.

Af Frank Nilsson

Sofie Nissen er beboer i Val-
demar Holmers Gade. Hun er 
Læsehest i denne udgave, og 
vi tager snakken i haven i den 
blege formiddagssol sammen 
med god stærk kaffe og en flet-
tet morgensag fra Hahnemann. 
Sofie Nissen lægger bogen på 
havebordet. Der er bogmærker 
til præsentation og anbefalinger 
blandt kvindeportrætterne i den-
ne bog. 

Sofie Nissen fortæller, at bogen 
beskriver 50 kvinder fordelt over 
500 års danmarkshistorie, og 
hun fortæller videre, at hun sæt-
ter pris på de korte afgrænsede 
kapitler, som på fremragende 
vis modsvarer en travl daglig-
dag med fuldtidsarbejde og 
en lille dreng, der skal passes. 
Hvert kapitel tager omkring 20 
minutter at læse.

Første sygeplejerske
Bogmærkerne, som Sofie Nis-
sen har placeret i bogen, re-
præsenterer tre kvindeskæbner. 
Den første handler om Henny 
Tsherning, der levede fra 1853 
til 1932. Hun var som enlig dat-
ter i en flok af 10 sønner egent-
lig tiltænkt et liv som ægteviv 
og hussmoder. 

Men hun havde andre planer. 
Hun havde hørt om Florence 
Nightingale. Så hun ville være 

sygeplejerske, og den slags 
fandtes ikke her til lands på 
det tidspunkt, så hun tog til 
England og fik en uddannelse, 
hvorpå hun returnerede og ene 
kvinde startede uddannelsen 
til professionel sygeplejerske i 
Danmark

Første kvindelige læge
Den næste kvinde i bogen, 
som Sofie Nissen fremhæver, 
er Nielsine Nielsen som levede 
fra 1850 til 1916. Hun var både 
den første kvindelige akade-
miker og den første kvindelige 
læge i kongeriget. Og modstand 
var der nok af, for hvem skulle 
passe børnene, hvis kvinderne 
mængede sig på arbejdsmar-
kedet. Men for Nielsine Nielsen 
vedkommende var modstanden 
voldsommere.

”Hun blev anset for at være per-
vers”, refererer Sofie Nissen.

”Det var fordi hun som læge vil-
le komme til at se nøgne mænd, 
og måske endda komme til at 
røre ved dem”. Sofie Nissen 
kigger ud i luften en anelse 
desillusioneret på vegne af forti-
dens undervurderede kvinder. 

Interneret på ø
Ind til nu har det drejet sig om 
kvinder for hvem det lykkedes 
trods alle odds. Men sådan 
er det ikke med den tredje og 
sidste kvinde, som Sofie Nis-

Læsehesten Hyldest til Studsen
Af Frank Nilsson

Vores storslåede majestætiske 
nabo, Studsgården, knejser 
storladent vis a vis vores små 
hyggelige huse, og demonstre-
rer, at menneskelig praksis har 
mange ansigter. Ud over dette 
nærmest brutalistiske udtryk 
byder Studsen på en fremragen-
de legeplads til fri afbenyttelse 
og så dette poetiske skue i maj 
måned: en kolonne af japanske 
kirsebærtræer, der blomstrer 
i sart pink, og som gør turen 
ud af kvarteret til en fortryllet 
oplevelse, hvorefter man kan 
glæde sig til at komme hjem. I 
december er samme kolonnade 
monteret med diskret julelys i 
vintermørket. Gode naboer bør 
værdsættes.

sen fremhæver. Allerede data 
om fødsel og død røber noget 
trist: 1903 -? Hun hedder Carla 
Hansen Petersen. Ingen ved, 
hvornår hun døde. Hun var en 
af de mange kvinder, der blev 
deporteret til Sprogø, fordi hun 
ikke efter tidens borgerlige mo-
ral var anstændig og kunne tage 
vare på sig selv. 

”Det er fuldstændig langt ude”, 
udbryder Sofie Nissen.

”Kvinder som Carla blev 
tvangssteriliseret, fordi de fik 
et barn med en ukendt mand. 
Det blev kaldt social hygiejne, 
og så blev de interneret på 
Sprogø. Jeg er totalt indigneret 
over, hvordan de kvinder blev 
behandlet”.

Sofie Nissen anbefaler bogen, 
fordi den minder os om, hvor 
meget kvinder har kæmpet, 
hvor langt vi er nået, men sam-
tidig skal vi huske, hvor meget 
der mangler, og hun minder os 
om hele Me too-debatten og 
om den manglende ligeløn. 

Bogen hedder Kvinde kend din 
Historie, er skrevet af Gry Jexen 
og udkommet på Gyldendal.

Sofie Nis-
sen anbefaler 

en bog, der minder 

os om kvinder, der 

kæmpede, og som 

motiverer til videre 
indsats.

Vent med at tage til Bispebjerg Kirkegård. Det kan tids nok blive aktuelt. Vi har nemlig kirse-bærblomster nok i Studsgårdsgade 

  tilbyder...
kiropraxis.dk

Lyngbyvej 43.  2100 København Ø.   Telefon 40 70 40 70    facebook.com/kiropraxis
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Gæster ved 
middagsbordet
To udenlandske studerende har spist med hos familien i 
HPØ her i foråret. Sprogkundskaber blev styrket og Ukra-
ine krigen kom tæt på

Af Birgit Lundbak

For et halvt års tid siden så Sabine Larsen og hendes mand 
Esben Sverdrup Jensen et opslag om at blive besøgsfamilie 
for en udenlandsk studerende, der læser et semester i Dan-
mark. Ideen er at give de studerende et indtryk af dagliglivet 
i Danmark. Den ide fængede, så Sabine og Esben meldte 
sig til på nettet, men ved en teknisk fejl to gange. Derved 
blev de besøgsfamilie for ikke bare en, men to studerende.

Det er Josie på 20 år fra Los Angeles og Vlad på 22 år, der 
er ukrainer, men studerende på Harvard. De to har været 
sammen med familien i HPØ ca. to gange om måneden 
siden januar.

Samvær om mad
”Vi fandt ud af, at vi alle kan lide god mad, så samværet 
har mest været omkring et måltid mad og hyggesnak her 
hos os”, fortæller Sabine. Rundt om bordet var foruden 
Sabine og Esben også børnene Esther på 7, Anker på 12 
og Haakon på 16 år, der fik mulighed for at praktisere det 
engelske.

”Vi kan godt lide at møde nye mennesker, og vi ville også 
gerne vise vore børn værdien i at møde nye mennesker. Vi 
har også følt, at vi har betalt lidt igen, fordi vi selv har mødt 
megen gæstfrihed, når vi har rejst”, siger Sabine. 

Krig kom tæt på
Krigen i Ukraine blev meget nærværende på grund af sam-
været med Vlad. Hans mor og lillebror er flygtet til Polen, 
men har været på besøg i Danmark, hvor de kunne bo hos 
familien i HPØ.

”Især Vlad har været meget glad for Danmark og havde 
lært sig dansk på forhånd, så det er ikke utænkeligt, at han 
kommer tilbage efter sine studier. Og det vil helt sikkert 
være en gevinst for Danmark”, siger Sabine.

De studerende er i Danmark som del af DIS-program-
met. Danskere kan melde sig som henholdsvis værts-
familie, hvor man har en studerende boende eller som 
besøgsfamilie. Se evt. mere på https://dis.dk

Første billede: Esben og Josie ved 
middagsbordret. På det næste er det Vlad, 
Josie og familien på cafe. Det sidste billede er 
af Sabine i køkkenet på H.P. Ørums gade.

Det er ikke svært at skaffe penge til en 
bus og hente 35 ukrainere til Danmark

Få overvejer det. Nogle overvejer det, og lader det blive ved det. 
Og så er der enkelte, som bare gør det. Sådan er Jakob Hen-
ningsen. Han skaffede en bus, kørte til den ukrainske grænse og 
tog 35 flygtninge med til Danmark. Jakob Henningsen bor i F.F. 
Ulriks Gade, og her er hans historie.

Af Frank Nilsson

”Jeg sad sammen med min dat-
ter og så de forfærdelige billeder 
fra krigen og flygtningestrømmen 
over grænsen til Polen. Min første 
tanke var, at så må man hjælpe. 
Jeg kontaktede en fond og fik 
hurtigt 82.000 kr. til leje af en bus, 
overnatninger på vejen og den 
slags”, fortæller Jakob Henning-
sen i et toneleje, som drejede 
det sig om at støvsuge eller en 
mindre opvask. Ikke noget drama 
her.

”Jeg havde en tolk med fra en 
ngo. Hun hed Julia og kendte 
til det fra en 5-6 andre ture. To 
chauffører skulle der til, og turen 
varede fra 5 morgen til 11 aften. 
Vi kørte mod de polske grænse-
byer Hala Mirowsk og Przemysl. 
Det første flygtningecenter, vi 
ankom til, var et stort indkøbs-
center, hvor alle butikkerne var 
flyttet ud, og nu var der feltsenge 
over det hele”.

Gamle og slidte flygtninge
Før og under busrejsen var 
Jakob Henningsen i kontakt 
med danske frivillige på ste-
det. De havde booket plads til 
55 ukrainere, der gerne ville til 
Danmark, men nogle havde fået 
anden kørelejlighed, så bussen 
fik ”kun” 35 ombord. Mange af 
dem kom fra Kharkov i Ukraine. 
”De var meget slidte og udmat-
tede. En del var meget gamle”, 
beretter Jakob Henningsen. 

 ”De havde måske en kuffert eller 
kun en pose, enkelte havde en 
hund eller en kat med sig. Der 
var en pige på kun et år. Der var 
flest kvinder og børn. Turen hjem 
gik stille og roligt. De fleste sov. 
Men ikke mig. Jeg ærgrede mig 
over, at vi ikke fik bussen fyldt 
op. Men det var der ikke noget at 
gøre ved”.

I Gedser mødte ukrainerne de 
danske myndigheder, som vid-
ste, at de var på vej, og ifølge 
Jakob Henningsen er de danske 
politifolk de sødeste i verden. 
Alle blev registreret, og turen 
sluttede i Sandholmlejren, hvor 
flygtningene skulle opholde sig 
ind til videre.

Tag fat, det er ikke svært
I tiden efter turen var det svært 
at finde mening i hverdagen. 
Der var masser af modstridende 
tanker. Var det næstekærlighed, 
eller gjorde man det for at til-
fredsstille sig selv? 

 ”Men da der var gået nogle 
dage, havde jeg det godt med 
at have været med til at hjælpe 
medmennesker i nød, og for 
mig var det helt nyt. Jeg har 
aldrig udført frivilligt arbejde før, 
og jeg kan kun anbefale andre 
at tage fat. Det er ikke svært”, 
konkluderer han og fortæller, at 
hans datter samlede bamser ind, 
som kom med på turen og blev 
fordelt til ukrainske børn i flygt-
ningecentrene.

Mobile legepladser
Det korte ophold i de to polske 
grænsebyer satte skub i næste 
projekt. Jakob Henningsen spot-
tede de mange flygtningebørn, 
der ikke havde noget at tage sig 
til, så nu har han kontaktet et 
stort dansk firma, Kompan, som 
producerer legepladser, og de 
er med på et projekt, der skal 
konstruere mobile legepladser 
til ukrainske børn i de polske 
grænsebyer.

 ”Når krigen er forbi, kan de blive 
flyttet ind i Ukraine. Det kræver 
nogle penge. Men dem skal jeg 
nok skaffe. Det har jeg prøvet, 
og det var ikke svært”, siger 
Jakob Henningsen.

Øverste billede: Kurs mod Danmark, 
derefter billede af Jakob Henningsen, han 
planlægger næste projekt: mobile lege-
pladser til ukrainske børn i Polen og inde i 
Ukraine, når krigen er forbi
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Til dig fra mig

Ukrainske børn på Lundehusskolen

Af Marianne Thorup

Lundehusskolen har allerede 
modtaget 15 ukrainske børn i 
alderen 8-15 år. Indtil videre er de 
samlet i en modtagelsesklasse. 
Skolen forventer, at der kommer 
36 børn i alderen 6 til 15 år. Der 
starter nye børn hver mandag.

Skoleleder Kim Stenholtsvej 
Paulsen oplyser, at de nye børn 
er blevet taget godt imod. Især i 
frikvartererne leges der på kryds 
og tværs.

Børnene er kommet til Danmark 
uden ret mange ejendele. Derfor 
efterlyser skolen penalhuse, cy-
kelhjelme, regntøj, skoletasker 
mv. Disse ting kan afleveres i et 
bur ved kontoret i aulaen.

Mange af børnene har i Ukraine 
gået til forskellige fritidsaktivi-
teter. Skolen efterlyser nogle 
fripladser til volleyball, fodbold, 
svømning, kampsport, streets-
port som parkour og skatebo-
ard. Meget gerne her i lokalom-
rådet.

Det er altid rart at have en kam-
merat at følges og dele ople-
velser med, så går jeres barn til 
en aktivitet, kan I hjælpe med at 
skabe kontakt og høre om mulig-
hed for at få friplads.

Ligeledes kan 
spejder være 
en god mu-
lighed for 
at skabe 
venskaber 
og lære mere 
dansk.

Lær mere om dyr og fugle
Har du kigget i baghaven, hvor meget 
natur har I der? Kan du høre solsorten?

Prøv om du kan finde alle dyrene på bingo 
siden og kryds dem af.

Der er mange sjove apps, hvor du kan lære 
mere om dyr og fugle, her er forslag til nogle 
gratis:

Havens fugle: her kan du høre 
fuglens sang og se hvilke farver 
de har.

FugleApp: med de fleste fugle i 
Danmark

Naturbasen: her skal du med en 
voksen oprette profil. Der er alt om 
planter og dyr i Danmark og hjælp 
til at artsbestemme, det du finder. 
Du kan også være med til at sende 
dine observationer ind, så ved vi, 
hvor meget natur der i Lyngby-
vejskvarteret og i hele Danmark.

Se mere og find flere Natur Bingo plader 
her: www. naturlaboratoriet.dk

 - efterlyser 
skolen penalhu-
se, cykelhjelme, 
regntøj, skoleta-

sker mv

	

Ud og mærk naturen - god tur

Vi er bekendt med de lokale servitutter for ejendommene i Lyngbyvejskvarteret, idet 
vi har udført 23 tagarbejder inden for de sidste 13 år. Vi har renoveret 1 første sal 

indvendigt, udskiftet 1 altan samt udskiftet vinduer i 8 ejendomme.

www.actag.dk

Børnevenlig Sankt Hans i Emdrup Søpark

Igen i år bliver der holdt Sankt Hans aften i Emdrup Søpark torsdag 23. juni fra kl. 17.00-20.30. 

Arrangementet er børnevenligt med både hoppeborg, spejderaktiviteter og musiske indslag for både børn 
og voksne.

Kl. 19.30 holder Kim Stenholm Paulsen, som er skoleleder på Lundehusskolen, båltale. Vi synger sammen 
midsommervisen og bålet på søen tændes. 

Der vil være mulighed for at købe burgere, hotdogs, kage og drikkevarer samt et vegansk alternativ. 

Program:

17.00   Madbod, hoppeborg og spejdernes børne aktiviteter åbner
18.45 Musik v. Frederik Konradsen
19.30     Båltale v. skoleleder på Lundehusskolen, Kim Stenholm Paulsen 
 Bålet tændes
19.45 Musik v. Frederik Konradsen
20.30 Tak for i aften

Arrangementet holdes af Lundehus-spejderne og støttes af Bispebjerg Lokaludvalg og Lundehus Kirkes 
Menighedsråd.
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Skal du skifte  tag? 
Vi er specialister i alle typer tagudskiftninger 

For eksempel 
Engelstedsgade 23  
2100 København Ø 

Stegegaflen

Stegegaflen
Nepalesisk og vegansk med krudt på Krudttønden

Der er madklub på Krudttønden 
hver torsdag. Måltiderne er ve-
ganske, køkkenet er nepalesisk, 
og kvalitet og pris disharmonerer 
vanvittigt. For en billig penge 
får gæsterne et udsøgt måltid, 
hyggeligt serveret af chefen, 
der hedder Krishna. Der er take 
away hver dag

Af Frank Nilsson 

Den geografiske afstand mellem 
Lyngbyvejskvarteret og Nepal 
er astronomisk. Men gastrono-
misk er afstanden minimal. Lige 
gennem Fælledparken og ned til 
Krudttønden, og der finder Ste-
gegaflen med ledsagerske frem 
til madklubben Lamfuz, som 
serverer måltider fra Nepal, både 
på stedet og som take away. Og 
der bliver noget at leve op til, 
for som alle ved, er Stegegaflen 
kirurgisk kynisk i sine bedøm-
melser af spisesteder i vores 
nærhed. 

 Vi har bestilt bord, betalt hjem-
mefra, og manden, der tager 
imod, præsenterer sig som 
Krishna, ligesom i Hare Krishna, 
uddyber han. I øvrigt oversætter 
han ordet Lamfuz som et nepa-
lesisk udtryk for dovne drenge, 
der hænger ud på gadehjørner-
ne i hjemlandet. I sandhed en 
afslappet, tilbagelænet overture.

 Vi bliver placeret ved vinduet ud 
mod Fælledparken, vin tilkøber 
vi i baren. En hvid Errazariz fra 
Chile, som ledsagersken be-
rømmer for sin frugtige lethed. 
Gaflen muntrer sig med en rød 
Percheron fra Sydafrika med 
fylde uden at eksplodere og 

med noter af tannin, lakrids og 
solbær; og nu sker der noget. 
Forretten er suppe med kikærter 
og kartofler og tilsmagt med 
rigelig karry, stærk dog uden at 
brænde halsen af.

”Meget lækkert, velkrydret, 
dejlig stærk”, udbryder ledsa-
gersken, som elsker kraftigt 
krydrede anretninger. Kikærterne 
og kartoffelhapserne er møre og 
på ingen måde udkogte. Ramt 
lige på kornet.

Smag og farver i dyb harmoni
Så serverer Krishna hovedretten 
med millimetertynde gulerods-
skiver, broccoli både spinkelt 
udskåret af stokken samt små 
buketter, og halverede cher-
rytomater. Prikken over i’et er 
hvide asparges, og som Krishna 
garanterer: Retten er garanteret 
sund og vegansk! Der er intet at 
udsætte på denne tallerken. 

Vi glæder os over smag, tekstur 
og farver, som fryder, og efter-
hånden som let mæthed sætter 
sit præg på sjæl og krop, kan 
Gaflen tage en pause fra sit 
tyngende arbejde: at sable eller 
rose køkkenfolk, der gør deres 
arbejde godt eller dårligt. Vi be-
nytter pausen til at iagttage livet 
udenfor, hvor velklædte hipste-
re med mobiltelefoner køber 
Bitcoins til alderdommen, eller 
hvad de nu har gang i. Alvorligt 
ser det ud.

Dessert til topkarakter
Så er det tid til dessert. En 
velanbragt skive ananas med 
mella, som er en fyldig cremet 
vaniljeis peppet op med findelte 

nødder og ditto mørk letbitter 
chokolade. En værdig finale, 
der sætter punktum for dette 
mættende og i den grad lette 
måltid, som også efterlader en 
let tegnedreng. Tre velanbragte 
retter med tre glas vin: et til led-
sagersken og to til Gaflen beløb 
sig til 394 kr. 

Det samlede indtryk levner ingen 
mulighed for tvivl. På trods af 
vores utilgivelige kynisme, må vi 
af med fem af de spidse til Lam-
fuz på Krudttønden. 

LAMFUZ
Topkarakter, 5 stegegafler 
til madklubben Lamfuz for 
deres smag, tekstur og 
farve!

26

Kom indenfor. Krudttønden byder 
velkommen til dovne drenge, der 
hænger ud. Kort sagt Lamfuz. An-
retninger der fornøjer uden at styrte 
økonomien i grus
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”Da vi var flest, var der tre familier, 
11 børn og voksne, men det er gode 
huse. Der var aldrig fugt eller dårlig 
luft. Vi frøs ikke om vinteren. Vi havde 
gruekedel i kælderen, og vandet blev 
varmet op med brænde eller koks. 
Vvi havde et badekar ved siden af. 
Så blev vandet varmet op og ført med 
en slange fra gruekedlen til badet. 
Der var kakkelovne på hver etage. 
Senere fik vi petroleum af mærket 
Acaria, og siden gasvarme, inden vi fik 
fjernvarme. I køkkenet var der et tungt 
gasbord med gasovn”.

Rulleskøjter  
med jernhjul

Dengang var der tre familier i de 
fleste af husene, og det forsynede 
gaderne med store flokke af børn.

”Det var mindst 20 børn i den korte 
ende af Valdemar Holmers Gade. Vi 
spillede langbold og fodbold, pigerne 

tegnede hinkeruder og havde hoppe-
stave. Vi spillede også terre (læs reg-
ler på Gamesweb.dk, red). Og vi kørte 
på rulleskøjter med jernhjul. Undtagen 
Vagn. Han havde familie i USA og 
havde fået rulleskøjter med gummihjul 
i gave derovrefra. Vi måtte gerne 
kigge på dem, men ikke prøve dem”, 
erindrer Eigil Holmgren smilende.

”Kjeld fra nr. 46 og jeg, vi byggede 
en sæbekassebil med et hjul som 
rat. Vi bygget den sådan, at når man 
drejede til højre på rattet, drejede 
sæbekassebilen til venstre. Jeg ved 
ikke rigtig hvordan det gik til… den 
fik de andre lov til at prøve. Den blev 
slidt op. På Ingeniørfælleden, som vi 
kaldte Nøren (ved siden af Ryparken 
Station, red) satte vi drager op. Der 
var en familie i Studsgaardsgade. De 
kunne bygge drager, både almindelige 
og kassedrager. Det var sjovt, det var 
det”.

Historier til mere  
end én artikel

Og der var husdyr i gårdene mellem 
gaderne, høns og kaniner. Der var 
gartneriet på det, der nu er Beauvais-
grunden. Gartneren kørte på torvet 
hver morgen med hestevogn og gart-
nerparret kunne lide rotter, så dem 
fodrede de, men Eigil Holmgren og 
hans kammerater fangede dem (altså 
rotterne) i fælder og solgte halerne på 
politistationen.

Der var, der var, der var… Eigil 
Holmgrens hukommelse og fortæl-
lelyst er omfattende. Vi bliver enige 
om at mødes til en ny kop kaffe og 
følge historien op i næste nummer af 
Gadespejlet, bl.a. om læretiden hos 
isenkræmmer Hartmann og om livet 
som svajer på long john.

S I D E  9S I D E  8G A D E S P E J L E T G A D E S P E J L E T

K.THOMSEN  VVS ApS
Haraldsgade 91 -  2100 København Ø
Tal. 3918 2222      -     Mobil 2616 3713

Af Peter Wulff Kåri

�ARNEDÅB MED HJÆLP
FRA HELE KVARTERET

Det er dyrt at indkvartere gæster på hotel i København. Men det blev heldigvis ikke nødvendigt.
Naboer og andre venner i kvarteret stillede gæstfrit deres huse til rådighed – mod en latterlig beskeden 

betaling for tort, svie og brug af el og varmt vand.

Lagde I mærke til det? I sommer 
var der en ugestid, hvor der blev 
talt ualmindelig meget fransk i 

gaderne og en enkelt aften i Fælleshu-
set. Og hvor boulebanen på F.F. Ulriks 
Plads blev brugt ihærdigt - indtil flere 
gange endda – af nogle, der virkelig 
vidste, hvad det handlede om.

Årsagen var, at vores barnebarn 
skulle døbes i Taksigelseskirken hos 
Lars Petersen.

Den uvidende dreng på 3 måneder 
er udstyret med en dansk mor (vores 
datter) og en fransk far (fra det syd-
ligste Frankrig, Provence). Som om det 
ikke skulle være nok, bor de såmænd i 

London, det unge par og drengen, der 
senere i denne beretning får et navn.

Det blev besluttet, at drengen 
skulle døbes i Danmark, her hos os 
på Østerbro.

 Hvor indkvarterer man en fransk 
storfamilie? Med svigersønnens for-
ældre, søskende, svigerfars søstre og 
deres mænd, en oldemor, indtil flere 
kusiner med mænd og børn nåede vi 
op på 18 franske gæster. 

De havde gennem årene hørt en 
del om København & omegn. Vi havde 
besøgt dem flere gange i det sydfran-
ske, bl.a. for at gå på franskkursus, så 
vi kunne snakke med vores svigersøns 

familie, men selvfølgelig også for at 
nyde det skønne Middelhav og den 
dejlige vin.

Nu var de på vej til København, og 
de ville da egentlig gerne blive nogle 
dage og se lidt mere af byen, når de 
endelig var kommet så langt.

Gode råd var dyre. Vi fandt hurtigt 
ud af, at det også gjaldt de fleste hotel-
ler. Dertil kom, at det var svært at få 
dem indkvarteret samlet. 

Ideen kom en aften under stjer-
nerne i forhaven. Jo, det er sandt, det 
regnede ikke hele sommeren.

Hvorfor ikke spørge gode venner 
og naboerne i kvarteret? ›

Ventil letter humøret
Vi er et cyklende segment, så 
en god cykelsmed er ikke til 
at undvære, og heldigvis har 
vi en, nemlig Sali Cykler på 
hjørnet af Haraldsgade og H.P. 
Ørums Gade. Og så er betje-
ning og den tid det tager, før 
man igen har sin cykel, upåkla-
gelig. Og ud over det er tonen 
let og til tider ret sjov, som det 
vil fremgå af denne episode

Af Frank Nilsson

Men tilbage til begyndelsen. 
Lige siden Sali Cykler åbnede, 
har der været et højt service-
niveau. Den første indehaver, 
Khalid, gav til tider en kop kaffe 
i Designcaféen, mens drenge-
ne fixede min cykel. Et andet 
minde handler om, dengang jeg 
medbragte en flaske rødvin for 
at vise taknemmelighed i forbin-
delse med en reparation under 
ekstremt tidspres. 

”Ih, tak”, sagde han og vendte 
sig mod disken med dankort-
terminalen. Der stod en anden 
flaske rødvin, som han med 
bestemthed stak mig med et:

”Så skal du til gengæld have 
denne her”.

Den vin, jeg gik med, var helt 
sikkert dyrere, end den jeg don-
nerede. Muligvis en flaske fra en 
anden tilfreds kunde, og måske 
drikker Khalid slet ikke den 
slags, hvem ved?

Dyr ventil viste sig at  
være gratis
De nye indehavere fortsætter 
i det professionelle og imøde-
kommende spor og nu også 
med humor; som nu her for-
leden, hvor cyklen manglede 

tryk i dækkene, så den var tung 
i kæden. Da trykluftapparatet 
pustede det bedste det havde 
lært, begyndte luften først at 
sive for siden at sprutte ud.  
Den var gal med ventilen. Jeg 
skruede den af, men mine slan-
ke pc-fingre kunne ikke skille 
den ad, så jeg overlod den til 
en af drengene fra værkstedet. 
Han kiggede på den, puttede 
den i den vestre Kansaslomme 
og tog en ny ventil op af den 

højre lomme, hvorefter han med 
fast røst proklamerede:

”Det bliver lige 250 kr.”, og kort 
efter fik jeg et dask på skulde-
ren og med et grin gik han vi-
dere til den kunde, han var ved 
at betjene ude på fortovet. Jeg 
monterede, gav den trykluft og 
cyklede hårdtpumpet hjemad 
på hårde dæk og med et lille 
plus på humørkontoen.

Thumps up 
for en god 
cykelsmed

Designcafeen 
blomstrer
Coronaen er overstået, men 
nu truer store prisstigninger

Af Marianne Thorup

Vores lokale café og design-
butik har heldigvis overlevet 
corona og sender tak til alle de 
lokale kunder, der har bakket 
op i den vanskelige tid.

Vi siger også tak. Det er stadig 
en skøn lokal café, der med et 
smil serverer lækker kaffe med 
tilbehør mv.

Den nye udfordring er, at pri-
serne på alt, herunder også le-
vering, stiger og stiger. Det gør 
det svært at holde de favorable 
priser på kaffe, brød, sandwich 
og design.

Fredagsbar er et hit
Vi har talt med Mette Fløystrup, 
der sammen med gemalen 
Jacob ejer Designcafeen. De 
vil trods vanskelige tider gerne 
holde det høje niveau på øko-
logi, bæredygtighed, hjemme-
bagte kager og boller samt den 
gode stemning.

Af tiltag kan nævnes, at kaffe-
glade kunder nu kan købe en 
to-go kaffekop, der kan genan-
vendes. 

Fredagsbaren klokken 16-19 
med gode tilbud på drikkevarer 
er et hit, og her kan du uformelt 
møde nabo- og genboere i 
kvarteret. 

Designcafeen tilbyder også 
take-away med salat, sandwich 
og/eller tapas. Bestil gerne et 
par dage før levering. 

Event kalenderen er ikke 
helt på plads endnu, men vil 
foruden musik indeholde en 
tøjbytte-dag og andre arran-
gementer. Hold øje med kalen-
deren på designcafeens hjem-
meside eller på Instagram. Eller 
endnu bedre: smut forbi og få 
en skøn kop kaffe i solen.

Det er Mette 
og Elias der idag 
skaber den gode 

stemning på 
Designcafeen.

28



Kvarterets 
største fest
På generalforsamlingen i 
beboerforeningen Ulrik 31. 
marts fik Beboerforeningen 
ny bestyrelse. Helt ny er den 
dog ikke, da 7 ud af 9 med-
lemmer tager endnu en tørn. 
Her er et par højdepunkter i 
beretningen.

Af Karin Breck

Efter mange aflysninger af tradi-
tionsrige arrangementer lukkede 
beboerforeningen igen op for 
Fælleshuset med et brag af en 
fredagsbar. Vi var rykket udenfor 
på en dag med blå himmel og og 
høj sol og bød på øl, vin og so-
davand. FDF-spejderne sørgede 
for piratskattejagt for børnene, 
og de voksne nød atter at kunne 
mødes, mens en vokal gruppe 
gav en lille koncert. Vi gentager 
succesen i 2022, og så må det 
efterhånden være en tradition. 

Efter aflysningen i 2020 var det 
en stor fornøjelse at kunne gen-
nemføre årets største fest i Lyng-
byvejskvarteret, nemlig sommer-
festen. Med over 300 deltagere 
har der aldrig været så stor op-
bakning. Der var underholdning 
for de små med bl.a. hoppeborg 
og skattejagt, mens der var vins-
magning fra Brillo Naturvine for 
de lidt ældre, og lokale kunstnere 
kom forbi og optrådte med bal-
lader. Kagekonkurrencen var et 
hit, fællesgrill og spisning et til-
løbsstykke, og til sidst spillede et 
New Orleans band op til dans.

31. oktober var det igen tid til 
Halloween og uhygge. Mange 
af kvarterets haver var omdan-
net til skræmmende scener, der 

kunne matche mangen gyserfilm. 
Udklædte børn kunne samtidig 
samle spandevis af slik ved at 
råbe ”Slik eller ballade”.

Ikke uden udfordringer
Omkring november mærkede vi 
endnu engang udfordringerne 
fra covid-19. Fællesspisningerne 
blev sat på standby, og aktivite-
terne i Fælleshuset dalede. Den 
årlige juletræstænding 1. søndag 
i advent blev gennemført, men 
uden aktivitet i Fælleshuset – vi 
serverede dog varm kakao, 
gløgg og æbleskiver. Træet blev 
tændt med sang og lyste op midt 
i kvarteret i en ellers mørk tid.

Sæsonens sidste arrangement 
var fastelavn. Det var som om, 
at sidste års aflysning af havde 
fået endnu flere og endnu mere 
kreativt udklædte frem. Der var 
et fantastisk fremmøde, og der 
blev kåret kattedronninger og 
kattekonger i tre aldersgrupper. 
Det hele sluttede med faste-
lavnsboller i Fælleshuset.

Et fælleshus der bliver brugt
Fælleshuset blev købt og Bebo-
erforeningen Ulrik etableret for at 
styrke sammenholdet i kvarteret. 
Derfor er det også en succes, 
at fælleshuset bliver brugt så 
meget, som det gør. Der er fæl-
lesspisning mandag, onsdag 
og torsdag, barselsgruppe og 
yoga om tirsdagen, og nu også 
seniorgruppe onsdag formiddag/
eftermiddag, og en kreagruppe 
onsdag kl 20. Det er skønt, at 
så mange medlemmer bruger 
fælleshuset – præcist som det 
oprindeligt var tænkt.

Festerne i weekenderne er også 
ved at vende tilbage. Det er 
dejligt – både for festerne, men 
også for Beboerforeningen, 
da lejeindtægterne udgør en 

væsentlig del af Beboerforenin-
gens økonomi.

Bliv medlem af Ulrik
Synes du det er godt med 
fællesskab og arrangementer i 
Lyngbyvejskvarteret, så støtter 
du det ved at være medlem af 
Beboerforeningen Ulrik. Er du 
allerede medlem, er vi glade. 
Hvis du ønsker at blive medlem, 
så send en mail til kasserer.
ulrik@gmail.com. Husk at oplyse 
evt. etage, du bor på, da det 
er husstanden, der er medlem. 
Det koster 600 kr. om året pr. 
husstand – pensionister og stu-
derende får det for 200 kr. om 
året.

Husk
SOMMERFEST  
3. september  

2022

Set i Gadespejlet

Sure opstød til engle og andet godtfolk
Ved læsning af denne rubrik får du, kære læser, ikke mindre end to gange galdesaft. Der kommer 
et syrligt drop om Lynetteholmen og et tilsvarende om vores egen Engelstedsgade og om Englene, 
der bebor den. I begge tilfælde er det Set i Gadespejlet, der retter klejnerne ud og formidler klar 
erkendelse.

Af Frank Nilsson

Vi starter her i kvarteret, hvor 
alle gaders moder, gaden over 
alle gader, englen iblandt os, 
Engelstedsgade, gaden med 
den tilbagevendende sommer-
park, gaden som for en gangs 
skyld har brug for rådgivning. 
Og det skal den få, kan vi med 
garanti garantere. Det handler 
om, at haverne i denne gade 
er så uforskammet små, at der 
ikke kan være både havemøb-
ler og ladcykler inde i haverne. 
Derfor parkerer de raske bebo-
ere de to- og trehjulede ude på 
fortovet med den konsekvens, 
at passerende ikke kan kante 
sig forbi. Særligt vanskeligt 
bliver det, hvis man skulle driste 
sig til at medbringe en klap- 
eller barnevogn. Fortovet er 
blokeret, og på gaden holder de 
parkerede biler.

Så kommer vi til det centrale 
spørgsmål: Kan man 
ikke med samme lyksa-
lige konsekvens bytte 
om og stille cyklen i 
haven og havemøb-
lementet på fortovet? 
Og lige nu er det, at 
Englene erkender, at de 
må have hjælp udefra, 
og derfor gør de det 
eneste, der er at gøre. 
De henvender sig til 
Set i Gadespejlet, også 
kaldet oraklet fra Valde-
mar Holmers Gade. Og 
efter indtagelse af store 

partier psykedeliske urter og 
svampe kommer svaret:

”Oh lyt til stemmen fra paral-
lelgaden. Med klar konsekvens 
kommer nu den visionære afgø-
relse. Beboerne i Engelstedsga-
de må placere bil, ladcykel og 
havemøbler som de vil, blot de 
ikke fylder mere end de gør nu. 
Stil I, kære venner, bare cyklen 
på fortovet, bilen i haven og ha-
vemøblerne på gaden. Og hvad 
angår udefra kommende med 
klapvogne? De kan s’gu da bare 
tage en anden gade, hvor denne 
rettighed ikke gælder!”.

Lyn over Lynetteholmen
Tro det eller drop det: Rubrikken 
har endnu et tematisk tema, og 
det drejer sig om den velmoti-
verede modstand mod Lynette-
holmen, et hæsligt projekt, der 
påstås at sikre byen mod over-
svømmelser og skaffe grønne 
områder og billige boliger.  

Men det kan ikke passe, for så 
var der jo ikke noget at mod-
sætte sig, og den går ikke! Og 
nu er det, de talrige læsere 
af denne rubrik kan lykønske 
sig selv og hinanden med, at 
disse linjer affattes af en ældre 
skriver. Han var i sin tid med i 
Folkebevægelsen mod Keops 
pyramiden, som vi frygtede 
ville hæmme sandgennem-
strømningen. Vi var også imod 
rundkirker, der efterlader me-
nighederne rundtossede. Vi fik 
hurtigt nok af Kropolis, Lange-
bro var alt for lang, Knippelsbro 
var ikke som lovet knippelgod, 
og Storebælts- og Øresunds-
broen fremmede den ulækre 
privatbilisme! Og nu kommer de 
rendende med denne hersens 
Lynetteholm, der som vi ser det, 
blokerer hele Øresund. Og som 
om det ikke var nok, så skal der 
flyttes noget sand, så ulykkelige 
sandorme i Køge Bugt bliver 
ramt af, øh….. sand.

Så er der ikke mere i 
galdeblæren for denne 
gang. Og hvis du ikke fik 
nok, så find selv på noget 
at være knotten over, og 
når du har fået et syrligt 
opstød, så del det med 
din nabo, og henunder 
aften kan I mødes i ha-
verne og læse højt af Set 
i Gadespejlet. Englene fra 
Engelstedgade kan sæt-
te sig, hvor de vil, bare 
de ikke fylder mere end 
bil+ladcykel+havebord. 

Her finder du nyt fra 
Beboerforeningen Ulrik:

Hjemmeside: n-ulrik.dk
Beboerforeningen Ulrik
Lyngbyvejskvarteret

Oraklet 
fra Valdemar 

Holmers Gade 
demonstrerer, hvor-

dan det for fremtiden 
er tilladt at indrette 

sig. Men kun for 
Engle30 31
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