Virum Havebys Grundejerforening, 2016
Med denne folder vil grundejerforeningens bestyrelse gerne orientere nye som gamle beboere om de
mest almindelige forhold vedrørende Virum Haveby.
Husk, at I altid kan finde yderligere information på foreningens hjemmeside www.virumhaveby.dk
Lokalplan
Virum Havebys rækkehuse har deres særpræg på
grund af de røde tegltage og de ensartede facader, herunder vinduer, døre og skodder. Desuden
varierer bebyggelsen med hensyn til husenes placering i grupper og i forhold til terrænet.
Området har to grønne fællesarealer, endda med
æbletræer fra den gamle æbleplantage, som
stammer fra tiden før området blev udlagt til bebyggelse for mere end 60 år siden.
Husenes fællestræk er fastholdt i Lokalplan 162
fra 2001 for rækkehusbebyggelsen Virum Haveby
i Virum Bydel. Af lokalplanen fremgår det bl.a., at
den oprindelige bebyggelses arkitektoniske helhedspræg skal bevares, og der gives også en udførlig beskrivelse af, hvordan det fremover kan
sikres i praksis. Bemærk, at et af Lokalplanens
formål er at bevare områdets grønne karakter.
Det er desuden vigtigt at påpege, at det påhviler
den enkelte husejer at sikre, at kravene i lokalplanen overholdes, ikke mindst når det drejer sig om
det grønne helhedsudtryk og husfacaderne. Her
gælder det udformning og farve på facader, vinduer, døre og skodder.
Det er Lyngby-Taarbæk
Kommune,
der har tilsynspligten
og således
det endelige
ansvar for, at
lokalplanen
bliver overholdt. I de
tilfælde hvor
der
bliver
ansøgt
om
dispensation
for byggeri i
forhold
til
lokalplanen, og kommunen er indstillet på at give
dispensationen, har kommunen givet tilsagn om,
at der vil blive foretaget nabohøring, ligesom bestyrelsen vil blive holdt orienteret. Information
vedrørende godkendte dispensationer findes på
vores hjemmeside.
Bestyrelsen henstiller til, at man læser og overholder lokalplanen, inden der foretages ændringer på
huset eller på grunden.
Lokalplanen kan fås ved henvendelse til LyngbyTaarbæk
kommune
og
findes
på
www.virumhaveby.dk.

Naboskab
Godt naboskab må være en selvfølge i en bebyggelse som Virum Haveby, hvor vi bor tæt på hinanden. Godt naboskab omfatter blandt andet:
Nabohjælp
At vi sikrer os mod tyveri og indbrud ved i fællesskab
at se efter hinandens huse. Grundejerforeningen er
blevet opfordret til at skærpe opmærksomheden i
vores område og på
den måde hjælpe hinanden og politiet. Politiet beder os holde øje
med vores huse, gøre
hinanden opmærksom
på, når vi er væk i længere tid og indberette,
hvis vi ser noget mistænkeligt. Man kan gå
ind på www.dkr.dk, Det Kriminalpræventive Råds
hjemmeside og læse, hvad de anbefaler. Man kan
desuden koble sig på politiets sms system, som
man kan læse mere om på www.hjaelppolitiet.dk.
Nabostøj
Unødig støj bør så vidt muligt undgås, og beboerne opfordres til at udvise hensyn og henlægge
brugen af nødvendige og støjende maskiner til de
tidspunkter, hvor generne er mindst for naboerne.
Støjgener fra høj musik bør så vidt muligt minimeres ved ikke at spille for åbne døre og vinduer.
Nabostridigheder
Grundejerforeningens bestyrelse fungerer ikke
som opmand i stridigheder mellem naboerne om
f.eks. skyggende træer, høje hække eller byggeri,
der ikke er i overensstemmelse med lokalplanen.
Vi opfordrer medlemmerne til at løse disse stridigheder i mindelighed. Hvis ikke man kan blive enige, kan man informere bestyrelsen og/eller henvende sig på kommunen.
Vigtigt! Hvis man fælder
et træ, som f.eks. generer naboerne, bør man
huske at plante et nyt, så
områdets grønne præg
bevares.
Trafikforhold
Vores vejnet stammer fra en tid, hvor der var meget færre biler pr. husstand. De mange parkerede
biler langs fortovene kan ofte være til gene for

fodgængere. Især børn kan
have vanskeligt ved at orientere sig, når de færdes i
området.
Vigtigt! Vis derfor altid
hensyn, når du kører eller
parkerer din bil.
Sommerforanstaltninger
Det påhviler den enkelte
grundejer at sørge for at
fortovet er rengjort, og
hækken er ryddet og klippet
så langt ind, at den ikke er til gene for fodgængere
og cyklister. Grundejere, hvis grunde støder op
til stierne og de grønne områder, har pligt til at
renholde stierne og klippe de hække, som vender ind mod stierne eller de grønne områder.
Kommunen indskærper, at ejere af hække, som vender ud mod offentlig vej, skal sørge for at få hækkene klippet helt ind til skel. Nærmere oplysninger kan
fås ved henvendelse til kommunens vejvæsen.
Vigtig! Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald.
Vinterforanstaltninger
Den enkelte grundejer har pligt
til at sørge for glatførebekæmpelse, snerydning og renholdelse af fortov og egen indgang. Grundejerne, hvis grunde støder op til stierne, har ansvaret for glatførebekæmpelse
og snerydning på stierne.
Grundejerforeningen har hos Lyngby-Taarbæk Kommune købt sig til en aftale om snerydning og saltning
af de private fællesveje.
De grønne fællesområder
Områderne byder på mange muligheder for aktiviteter. Der er en petanque-bane på det vestlige område
i Bredesvinget, og der er legeplads og mulighed for
boldspil på det østlige område.
Grundejerforeningen har ansat en gartner til at vedligeholde de grønne fællesområder, herunder græsslåning og beskæring af træer og buske. Privat haveaffald efterlades selvfølgelig ikke på de grønne
fællesområder.
Vigtig! Ophold på områderne og brug af legeredskaber sker på eget ansvar.
Fælles aktiviteter
Grundejerforeningen har et festudvalg, der tager initiativ til forskellige fælles aktiviteter, bl.a. en årlig
sommerfest og fastelavn med tøndeslagning. Sommerfesten er altid en hyggelig aften, hvor der er rig

mulighed for at møde nye og gamle naboer, og alle
er meget velkomne og opfordres til at deltage i denne festlige aften. Medlemmer af grundejerforeningen
er til hver en tid velkomne til at sende idéer til nye
fælles aktiviteter. Det sker ved at sende en mail til
festudvalget via bestyrelsen.
I år afholdes sommerfesten i august. Nærmere information kommer snarest på vores hjemmeside.
Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år
inden udgangen af marts
måned og skal indvarsles
tidligst den 16. februar og
senest 14 dage forud ved
skriftlig meddelelse fra formanden indeholdende den
specificerede dagsorden.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære
generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden inden den 1. februar.
Materialer, tegl og maling
Ved udskiftning af teglsten skal man være opmærksom på lokalplanens § 7.1.5. Det fremgår her, at både størrelse og udformning skal være som de oprindelige tegl. De originale teglsten hedder Frederiksholm. Er der tale om mindre reparationer, kan man
benytte brugte teglsten med patina. Fås hos Jakobsen Tegl Aps., www.jakobsen-tegl.dk. En teglsten
identisk med den originale kan fås under navnet Højslev Tegl 826, Hillerød. Teglstenene forhandles af
Johannes Fog, Lyngby.
Nye skodder kan leveres af tømrer og snedkermester Flemming Petersen, www.fpbygb.dk .
Ved maling af vinduer, døre, skodder og facader angiver lokalplanen de korrekte farver ved et NCSnummer. Malingen kan købes hos Flügger, Lyngby
under navnene Virum Haveby Grøn, Virum Haveby
Hvid og Virum Haveby Mur. Der gives en rabat på
ca. 20%, hvis der oplyses om medlemskab af Virum
Haveby grundejerforening. Malerprøver ligger hos
Ole Lemvig (Bredevej 19), hvis nogle har ønske om
at se konkrete eksempler på farverne.
Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på en justering af
det aktuelle farveudvalg.
Rørskader
Der har desværre været enkelte tilfælde af rotter grundet utætte kloakrør. Kommunen dækker kun stykket fra
vejen og ind til grunden.
Grundejerforeningen har ikke en forsikring, der dækker skader på bygninger,
rør, m.m. Det er den enkelte beboer, der skal dække

rørene på egen grund, og her opfordrer vi til, at I tegner en tillægsforsikring, der dækker skjulte rør og kabler samt stikledninger. Hvis der
sker brud, skal I højest betale selvrisikoen. Herefter bør I overveje,
om omkostningerne skal deles mellem de berørte husstande. Er der
tale om reparation af fælles vandrør, finder bestyrelsen det rimeligt,
at hele rækken deles om omkostningerne/selvrisikoen.
Storskrald
Husk at byggeaffald og lignende ikke er omfattet af kommunens storskraldordning. Gå ind på kommunens hjemmeside og se nøjere,
hvad slags skraldafhentning ordningen omfatter. Tjek også hvornår
storskraldet afhentes, og vent så vidt muligt med at sætte skraldet ud
på vejen til umiddelbart før det afhentes.

Foreningens redskaber
Foreningen har en række fælles redskaber, der kan lånes ved henvendelse til nedenstående. Det påhviler den enkelte låner, at sikre,
at materialerne ikke lider overlast. Bestyrelsen kan ikke drages til
ansvar i forbindelse med udlån af fælles redskaber.
Stiger
Karen Konow, Bredesvinget 11, tlf. 45 85 25 40
Thomas Lunn Erstad, Æblekrogen 11, tlf. 31 95 72 21
Trillebør, kompostkværn, grensav, grensaks, teleskopsaks og flise/klinkeskærer
Ole Lemvig, Bredevej 19, tlf. 45 83 03 43
Trillebør, havetromle og kloakrenser
Er placeret i skuret på østområdet (kodelås) – henvendelse til Jesper Deela, Bredesvinget 22
Festtelt (5x8 meter)
Kan udlånes til private arrangementer i selve grundejerforeningen. Pris for lån af telt kr. 100,Henvendelse til Thomas Lunn Erstad, Æblekrogen 11, tlf. 31 95 72 21

Bestyrelsen
Eva Vangkilde, formand, Bredesvinget 28
Jørn Gullach, kasserer, Bredesvinget 16
Jesper Deela Nielsen, Bredesvinget 22
Thomas Lunn Erstad, Æblekrogen 11
Birgitte Wiingaard, Bredevej 43A
Joachim Rørbøl, suppleant, Bredevej 43C
NB! Vi benytter os primært af e-mails til at sende oplysninger, som
kan være af interesse for jer, derfor beder vi jer oplyse jeres e-mail
adresse til bestyrelsen@virumhaveby.dk eller via grundejerforeningens hjemmeside virumhaveby.dk/kontakt.html
Tilmeld jer gerne til Virum Havebys Facebook gruppe, hvor mere
uformel kommunikation ”over hækken” foregår.
Det årlige kontingent på kr. 1200,- bedes indsat inden den 1. maj
på: Reg.nr. 1551, Kontonr. 2 096 463
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Velkommen til Virum Haveby
Gør Virum Haveby grøn og hverdagen ekstra festlig!

Med venlig hilsen bestyrelsen
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