TO GODE GRUNDE

Jesper Holm
Hundesøvej 6 B
2820 Gentofte

Kommunen lytter,
når flere står sammen
Fra mine mange år som formand for vores grundejerforening ved jeg, at kommunen lytter, når vi henvender
os - enten alene eller gennem Fællesrådet for Grundejerforeninger. Vores løbende dialog med afdelingerne
for Byplan og Park & vej er meget værdifulde og giver
konkrete resultater.

BLIV EN AF DEL AF DET
LOKALE SAMMENHOLD
Marianne Zangenberg
Fortunvej 1A
2920 Charlottenlund
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Både jeg og min mand har haft stor glæde af foreningens
mange arrangementer. Vi møder mennesker fra andre
veje i nabolaget - rare folk, som vi ellers ikke ville have
mødt... jo måske i supermarkedet eller på tankstationen.
Vi synes en grundejerforening er et godt forum, hvor vi
kan pleje og styrke det gode naboskab.
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Gode naboskaber
styrker fællesskabet
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Hvilke ejendomme er med?

Kortet herunder viser det område, hvis grundejere hører
naturligt hjemme i Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening.

Opgaver med særlig fokus

• Vedligeholdelse af og naboforhold vedr. kommunale
grønne områder.
• Den kommunale forvaltnings behandling af henvendelser fra grundejere, herunder behandling af byggesager.
• Nye lokalpaner samt forvaltning af eksisterende
planer.
• Kommunens udbygnivng af fjernvarme.
• Lokal Afledning af Regnvand (LAR)
• Trafiksikkerhed og trafikforhold generelt.
Har du særlige ønsker, så ret henvendelse til foreningens
formand - se www.bernstorff-jaegersborg.dk

Hvad er foreningens formål?

Varetagelse af grundejerpolitiske spørgsmål i forhold til kommunalbestyrelsen og den kommunale
forvaltning. Spørgsmål om ændringer af lokalplaner, vedligeholdelse af grønne områder, veje,
kloakker, renovation, fjernvarme, belysning, skiltning, parkering og meget mere bliver der løbende taget stilling til. Også i forholdet mellem den
enkelte grundejer og forvaltningen bliver vi ofte
inddraget. Vi har også et vigtigt socialt ”ben”: Godt
naboskab er dejligt, og vi gør vores til at bringe
naboerne sammen, så små problemer i hverdagen
kan klares med dialog i stedet for advokater.

Hvad koster det om året?

Det årlige kontingent pr. husstand er 125 kr. uanset antal personer i husstanden.

Hvordan bliver jeg medlem?

Indbetal beløbet via netbank til
reg.nr. 9570 kontonr. 12622686 eller via MobilePay
til 62454 .
Husk at anføre navn og adresse i feltet til beløbsmodtager.

Hvor mange arrangementer er der om
året?

To-tre gange om året inviterer foreningen til arrangementer af kulturel, lokalhistorisk eller natur- og
miljømæssig interesse for vores område. De fleste
af disse arrangementer har et beskedent gebyr pr.
deltager. Desuden afholdes den årlige generalforsamling i marts måned – et hyggeligt og traditionsrigt møde, og hvert år med en overraskelse i
form af et særligt indslag.

Hvor kan jeg få yderligere oplysninger?

Besøg www.bernstorff-jaegersborg.dk, hvor du
også finder nyttige links til grundejere samt oplysninger på hvem, der er med i bestyrelsen.

GRUNDEJERPOLITIK,
GODT NABOSKAB &
SOCIALE ARRANGEMENTER

