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Omkring Trørød 
Siden sidst har Kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg behandlet 
følgende sager, som vedrører grundejerne i Trørød. 
Den samlede oversigt findes på www.troeroed.dk, hvor der også er 
links til de officielle referater på kommunens internet-sider. 

Dato Møde Sag Emne 
15.04.08 TMU 9 Trafikhandlingsplan - 

Krydset Kohavevej/Rundforbivej/Trørødvej 
15.04.08 TMU 12 Trafikhandlingsplan - 

Langhaven mellem motorvejen og Kohavevej 
15.04.08 BYU 15 Trørødgårdsvej 16 

Om - og tilbygning 
27.02.08 KMB 13 Sanering af 

Maglemoserenden og dens opland 
27.02.08 KMB 14 Trafikhandlingsplan - 

Delt sti på Trørødvej 
28.11.07 KMB 19 Trafikhandlingsplan - 

Projekter 

Ovenstående overskrifter er kopieret fra de officielle mødereferater. 
KMB = Kommunalbestyrelsen, TMU =Teknik-og Miljøudvalget, 
BYU = Byplanudvalget 
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Efter det velbesøgte fastelavnsarrangement i februar er næste punkt på 
Grundejerforenings program et besøg i juni på Frydenlund Slot, hvor 
slottets ejer Haldor Topsøe velvilligt åbner portene for Foreningens 
medlemmer. I september følger så en byvandring i Trørød by i samar 
bejde med Historisk Topografisk Selskab. Men også på andre måder 
præger Grundejerforeningen gadebilledet, nemlig når Rudersdal Kom 
mune om kort tid begynder trafiksikringen af Trørødvej - ikke mindst på 
baggrund af ønsker fra Grundejerforeningen og andre gode kræfter. 

Kalenderen 

6. maj 2008 Bestyrelsesmøde 
19. juni 2008 Bestyrelsesmøde 
Aug./Sept. 2008 Næste MedlemsOrientering udkommer 
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Besøg på Frydenlund Slot for 
Grundejerforeningens medlem 
mer 

Trørød Grundejerforening betragter det som 
en af sine opgaver at orientere om områdets 
kultur og historie. 

Og i forlængelse af den store interesse, der 
blev vist vor jubilæumsbog Trørød fra landsby 
til villaby, vil vi gerne følge op med et besøg 
på Frydenlund Slot. 

Ejeren, Haldor Topsøe åbner venligst portene 
for Grundejerforeningens medlemmer lørdag 
den 7. juni kl. 14.00, og vil fortælle om Fryden 
lund Slot og den tilhørende park. 
Nærmere oplysning vil følge på vor hjemme 
side. /sh 

Byvandring i Trørød i september 
måned 

Det er lykkedes at formå museumsinspektør 
Niels Peter Stilling fra Rudersdal Museer til på 
en rundtur gennem Trørød at fortælle om 
byens historie. 

Arrangementet gennemføres i samarbejde 
med Historisk-topografisk Selskab for Sølle 
rødegnen. 

Byvandringen er planlagt lørdag den 20. sep 
tember kl. 14:00. og rundturen vil blive sluttet 
af med kaffe og kringle eller en øl. Nærmere 
oplysninger vil komme senere i næste num 
mer af MedlemsOrientering og på vores 
hjemmeside. 
Men sæt allerede nu kryds i kalenderen./sh 

Cykelsti, Trørødvej 

Trørød Grundejerforening har i 
længere tid presset på for at få 
anlagt cykelstier på Trørødvej fra 
Caroline Mathilde Vej frem mod 
Trørød Torv, bl.a. i vor udtalelse 
om Rudersdal Kommunes trafik 
handlingsplan af 2007. 
Og til vor store tilfredshed sættes 
dette anlægsarbejde nu i gang. 

I den forbindelse støtter vi i et brev 
til Kommunalbestyrelsen tanken 
om, som led i dette anlægsarbejde 
at lave en indsnævring af køreba 
nen som hastighedsdæmpende 
foranstaltning. 

Samtidigt vil indsnævringen gøre 
det tydeligt, at man nu kører ind i 
Trørød byområde, hvilket skal 
medføre, at man sætter farten 
ned.lsh 

Mindeord 

Tidligere formand for Trørød 
Grundejerforening Vagn Abra 
hamsen skriver mindeord: 

Hans Olav Clausen døde den 2. 
marts 2008 efter længere tids 
sygdom. 
Olav var medlem af Trørød 
Grundejerforenings bestyrelse i 15 
år, og jeg havde fornøjelsen at ar 
bejde sammen med ham i 11 år. 

Olav var et meget positivt og et 
meget aktiv og engageret medlem 
af bestyrelsen. 
Han var uddannet som typograf og 
arbejdede i trykkeribranchen, hvor 
han havde et grundigt kendskab til 
alle facetter i bogtryk. 
Det havde bestyrelsen glæde af 
på flere områder, bl.a. i forbindel 
se med udgivelsen af bladet Med 
lemsOrientering, som Olav tog 
aktiv del i. 
Men ikke mindst i forbindelse med 
udgivelse af grundejerforeningens 
100 års jubilæumsbog "Trørød - 
fra landsby til villaby". 
Det var Olav, der startede dette 
projekt for grundejerforeningen og 
planlagde det til ned i den mindste 
detalje. 

Hans Olav Clausen vil blive savnet 
i grundejerforeningens bestyrelse. 
Vore tanker går til hans efterladte 
hustru og deres to børn. 
Æret være hans minde. 
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Planstrategi 2007, 
høringssvar. 

Trørød Grundejerforening har sendt 
et høringssvar til Rudersdal Kommu 
ne, hvorfra kan nævnes: 

Det er særdeles positivt, at kommu 
nalbestyrelsen forsøger at inddrage 
så mange borgere som muligt i pro 
cessen. 
Vi peger bl.a. på værdier som 
1) fritliggende bysamfund i natur 
skønne omgivelser 
2) mangfoldighed dog med respekt 
for bevarelse/skabelse af harmoni 
ske byområder og centerområder 
3) bevarelse af kommunens nuvæ 
rende harmoniske bymiljø og na 
tur/grønne områder 
4) tilgængelig hed for alle (veje en 
kommunal opgave) 

Og bl.a. målsætninger som 
1) byudvikling skal fastholde og for 
stærke det nære samspil mellem by 
og natur samt den nemme adgang til 
naturoplevelser og udfoldelse i det 
fri. 
2) sikre veje og stier for "bløde" tra 
fikanter - ikke mindst børn og unge 
3) forbedring af øst-vest trafikforbin 
delser 
4) I erkendelse af, at fysisk fartdæm 
pende foranstaltninger i visse tilfæl 
de er påkrævede, foretrækker vi 
langt vejindsnævringer/"byporte" 
frem for bump. 
Trafik: Støjgener fra Helsingørmotor 
vejen skal afhjælpes f.eks. i form af 
støjvolde/skærme. 
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Vi kan helt tilslutte os synspunktet i 
rapportens side 12 om at flytte en 
del af biltransporten til cykel- og 
gangtrafik samt til kollektiv trafik. 
Tilgængelighed for alle skal være 
en hovedmålsætning. Trafiksikker 
hed skal have højeste prioritet . 
Energi/klima: Vi er glade for rappor 
tens fokus på miljø og klima, hvor 
ved den er i front i forhold til de 
seneste udmeldinger fra regeringen 
og EU. 
Bebyggelse/Boliger: Variation er 
også et nøgleord på boligområdet. 
Et alsidigt udbud af boliger af for 
skellig størrelse, type, prisklasse og 
ejerformer på det overordnede plan 
er en forudsætning for en harmo 
nisk udvikling af Kommunen. 

Men helt væsentligt er bibeholdel 
sen af et harmonisk præg i det en 
kelte lokalområde. 
Der er stadig flere eksempler på, at 
Kommunens forvaltning dispense 
rer fra lokalplaner eller uden nær 
mere undersøgelse tillader 
tilbygninger eller nybygninger, der 
ødelægger harmonien i det enkelte 
lokalområde. 
Der skal være optimal respekt for 
det enkelte lokalområdes særlige 
præg og harmoni. 
Det er et kommunalt anliggende via 
lokalplan og kommuneplan at be 
skrive rammerne for, hvorledes 
man sikrer bevarelsen af såvel det 
grønne præg som de harmoniske 
lokalområder. Og der skal værnes 
om fredningerne./mip 

Fastelavn 

Fastelavnsfesten på Trørød Torv 
søndag den 3. februar var en stor 
succes. I dejligt solskin og mod en 
klar himmel bankede ikke mindre 
end 200 børn løs på tønderne ved 
arrangementet, som Siesta Bage 
ren og Trørød Grundejerforening 
stod for. 

Forklædningerne var flotte og fan 
tasifulde og bl.a. en interkontinen 
tal raket og et busstop-læskur 
deltog i tøndeslagningen, hvor det 
til sidst lykkedes for kattekongerne 
Jonas, Astrid og Bertram at slå 
tønderne ned. 

Blandt de omkring 600 deltagere 
var der en fin stemning: Klasse 
kammerater mødtes, naboer 
snakkede sammen, man hilste 
på venner og bekendte. 

Bagerens 700 dejlige boller blev 
skyllet ned med kaffe og safte 
vand af den endeløse kø af for 
ældre og bedsteforældre. 

På gensyn til næste år. /sh 
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Vi er nu 599 medlemmer i Trørød Grundejerforening 

Den nye formands over 
vejelser vedr. Grundejer 
foreningens opgaver. 

Som meddelt ved Grundejerforenin 
gens Generalforsamling den 23. 
oktober, skitserer jeg her de overve 
jelser, som jeg har gjort vedr. 
Grundejerforeningens overordnede 
opgaver fremover. 

Og her er netop kun tale om en 
overordnet oversigt, idet de fleste 
problemer er beskrevet mere præcist 
og detaljeret andetsteds, bl.a. i 
Grundejerforeningens udtalelse om 
Kommunens trafikhandlingsplan. 

Og det er en tiltrædende formands 
tanker snarere end planer, der er 
gennemarbejdet i bestyrelsen. 

Det område, som helt klart presser 
sig på, er behovet for mere sikker 
hed i trafikken, og her især bilernes 
for høje hastigheder. 

Med henblik på at skabe tryghed 
bl.a. for de svage/bløde trafikanter er 
der behov for fysisk fartdæmpning, 
cykelstier, sikre fodgængerovergan 
ge m.m. 

Men der er også behov for øget poli 
titilstedeværelse og opsætning af 
hastighedsmålere. 
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Kommunalbestyrelsens initiativer er 
meget velkomne, således som de 
fremgår af Trafikhandlingsplanen 
og af Vibeke Peschardts redegørel 
se ved vor generalforsamling. 

Dernæst er det vigtigt at arbejde for 
bevarelse af områdets miljømæssi 
ge værdier, grønne og andre. 

Hvad angår det visuelle miljø, må vi 
bevare et harmonisk udseende, 
sikre eller forbedre områdernes 
smukke karakter. 

Modvirke tendensen til, at alt for 
stærk trafikbelastning giver beboer 
ne anledning til at afskærme deres 
haver med mure o.a., der giver hele 
kvarterer et fæstningsagtigt præg. 

Endvidere understøtte, at Kommu 
nen godkender hensigtsmæssige 
lokalplaner og kun dispenserer fra 
retningslinier for byggeri, når det 
også visuelt og æstetisk er hen 
sigtsmæssigt. 

Hvad angår forureningen, må vi 
have fokus på at undgå, at trafikos 
ødelægger vor rene luft, og på et 
for højt energiforbrug. 

Disse emner er allerede behandlet 
i Kommunens trafikhandlingsplan 
og i regeringens miljøplaner. 

Biltrafikken skal have sikre vilkår, 
men Grundejerforeningen må 
støtte op om arbejdet med at be 
grænse denne trafikform og støtte 
anvendelsen af alternativer, det 
være sig cykel- og gangtrafik samt 
den kollektive trafik. 

Hvad angår det auditive miljø / 
støj, må der være øget opmærk 
somhed på dette voksende pro 
blem. 

Der er tale om støjgener, der for 
årsages af høje hastigheder, 
larmende vejbelægning og motor 
larm fra havemaskiner m.m. 

Grundejerforeningen må honorere 
den voksende interesse for områ 
dets kulturelle værdier, jf. jubilæ 
umsbogen, besøg på kulturelle 
seværdigheder og Medlems - 
Orienterings historiske fotos. 

Vi må understøtte fællesskabet i 
Trørød bl.a. ved den traditionelle 
fastelavnsfest og andre arrange 
menter, byvandring, selskabeligt 
indslag ved generalforsamlingen 
m.m. 

Endelig skal Grundejerforenin 
gens rolle som samarbejdsorgan 
med Kommunen og Grundejer 
foreningernes Fællesudvalg, det 
lokale forenings- og forretningsliv 
m.v. videreføres. /sh 

Status på kabellægning 
af elforsyningen og 
fremføring af fibernettet 

Trørød er blevet opdelt i 3 
arbejdsområder. 

Dang har udsendt kampagne 
materiale om tilslutning til fiber 
nettet i det "nordlige" Trørød og 
kabellægningen der vil blive ud 
ført i 4. kvt. 2008 og 1. kvt. 2009. 

De resterende områder bliver 
informeret om fibernettet i foråret 
2009 og kabellægningen forven 
tes afsluttet ultimo 2009. 

Foreninger med CVR nr. 
(andelsboligforeninger, antenne 
foreninger, ejerlaug m.m.) får 
ikke automatisk tilbud om tilslut 
ning til fibernettet, men må rette 
henvendelse til Dang, ligesom 
områder der allerede er kabel 
lagt. 

Yderligere information herunder 
priser og installation henvises til 
hjemmesiden: 
www.dongenergy.dk/privat/ 
fibernet, eller kundecenter tlf. 
72102030. /ja 
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Planstrategi 2007, 
høringssvar. 

Trørød Grundejerforening har sendt 
et høringssvar til Rudersdal Kommu 
ne, hvorfra kan nævnes: 

Det er særdeles positivt, at kommu 
nalbestyrelsen forsøger at inddrage 
så mange borgere som muligt i pro 
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Vi peger bl.a. på værdier som 
1) fritliggende bysamfund i natur 
skønne omgivelser 
2) mangfoldighed dog med respekt 
for bevarelse/skabelse af harmoni 
ske byområder og centerområder 
3) bevarelse af kommunens nuvæ 
rende harmoniske bymiljø og na 
tur/grønne områder 
4) tilgængelig hed for alle (veje en 
kommunal opgave) 

Og bl.a. målsætninger som 
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og natur samt den nemme adgang til 
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fri. 
2) sikre veje og stier for "bløde" tra 
fikanter - ikke mindst børn og unge 
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Vi kan helt tilslutte os synspunktet i 
rapportens side 12 om at flytte en 
del af biltransporten til cykel- og 
gangtrafik samt til kollektiv trafik. 
Tilgængelighed for alle skal være 
en hovedmålsætning. Trafiksikker 
hed skal have højeste prioritet . 
Energi/klima: Vi er glade for rappor 
tens fokus på miljø og klima, hvor 
ved den er i front i forhold til de 
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Det er et kommunalt anliggende via 
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skrive rammerne for, hvorledes 
man sikrer bevarelsen af såvel det 
grønne præg som de harmoniske 
lokalområder. Og der skal værnes 
om fredningerne./mip 
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end 200 børn løs på tønderne ved 
arrangementet, som Siesta Bage 
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stod for. 

Forklædningerne var flotte og fan 
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Besøg på Frydenlund Slot for 
Grundejerforeningens medlem 
mer 

Trørød Grundejerforening betragter det som 
en af sine opgaver at orientere om områdets 
kultur og historie. 

Og i forlængelse af den store interesse, der 
blev vist vor jubilæumsbog Trørød fra landsby 
til villaby, vil vi gerne følge op med et besøg 
på Frydenlund Slot. 

Ejeren, Haldor Topsøe åbner venligst portene 
for Grundejerforeningens medlemmer lørdag 
den 7. juni kl. 14.00, og vil fortælle om Fryden 
lund Slot og den tilhørende park. 
Nærmere oplysning vil følge på vor hjemme 
side. /sh 

Byvandring i Trørød i september 
måned 

Det er lykkedes at formå museumsinspektør 
Niels Peter Stilling fra Rudersdal Museer til på 
en rundtur gennem Trørød at fortælle om 
byens historie. 

Arrangementet gennemføres i samarbejde 
med Historisk-topografisk Selskab for Sølle 
rødegnen. 

Byvandringen er planlagt lørdag den 20. sep 
tember kl. 14:00. og rundturen vil blive sluttet 
af med kaffe og kringle eller en øl. Nærmere 
oplysninger vil komme senere i næste num 
mer af MedlemsOrientering og på vores 
hjemmeside. 
Men sæt allerede nu kryds i kalenderen./sh 

Cykelsti, Trørødvej 

Trørød Grundejerforening har i 
længere tid presset på for at få 
anlagt cykelstier på Trørødvej fra 
Caroline Mathilde Vej frem mod 
Trørød Torv, bl.a. i vor udtalelse 
om Rudersdal Kommunes trafik 
handlingsplan af 2007. 
Og til vor store tilfredshed sættes 
dette anlægsarbejde nu i gang. 

I den forbindelse støtter vi i et brev 
til Kommunalbestyrelsen tanken 
om, som led i dette anlægsarbejde 
at lave en indsnævring af køreba 
nen som hastighedsdæmpende 
foranstaltning. 

Samtidigt vil indsnævringen gøre 
det tydeligt, at man nu kører ind i 
Trørød byområde, hvilket skal 
medføre, at man sætter farten 
ned.lsh 

Mindeord 

Tidligere formand for Trørød 
Grundejerforening Vagn Abra 
hamsen skriver mindeord: 

Hans Olav Clausen døde den 2. 
marts 2008 efter længere tids 
sygdom. 
Olav var medlem af Trørød 
Grundejerforenings bestyrelse i 15 
år, og jeg havde fornøjelsen at ar 
bejde sammen med ham i 11 år. 

Olav var et meget positivt og et 
meget aktiv og engageret medlem 
af bestyrelsen. 
Han var uddannet som typograf og 
arbejdede i trykkeribranchen, hvor 
han havde et grundigt kendskab til 
alle facetter i bogtryk. 
Det havde bestyrelsen glæde af 
på flere områder, bl.a. i forbindel 
se med udgivelsen af bladet Med 
lemsOrientering, som Olav tog 
aktiv del i. 
Men ikke mindst i forbindelse med 
udgivelse af grundejerforeningens 
100 års jubilæumsbog "Trørød - 
fra landsby til villaby". 
Det var Olav, der startede dette 
projekt for grundejerforeningen og 
planlagde det til ned i den mindste 
detalje. 

Hans Olav Clausen vil blive savnet 
i grundejerforeningens bestyrelse. 
Vore tanker går til hans efterladte 
hustru og deres to børn. 
Æret være hans minde. 
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p p DANMARK 

«Navn» 
«Adresse_ 1 » «Vejnr» «A_B» 
2950 Vedbæk 

Medlemsnr. «Medlemsnr» 

Omkring Trørød 
Siden sidst har Kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg behandlet 
følgende sager, som vedrører grundejerne i Trørød. 
Den samlede oversigt findes på www.troeroed.dk, hvor der også er 
links til de officielle referater på kommunens internet-sider. 

Dato Møde Sag Emne 
15.04.08 TMU 9 Trafikhandlingsplan - 

Krydset Kohavevej/Rundforbivej/Trørødvej 
15.04.08 TMU 12 Trafikhandlingsplan - 

Langhaven mellem motorvejen og Kohavevej 
15.04.08 BYU 15 Trørødgårdsvej 16 

Om - og tilbygning 
27.02.08 KMB 13 Sanering af 

Maglemoserenden og dens opland 
27.02.08 KMB 14 Trafikhandlingsplan - 

Delt sti på Trørødvej 
28.11.07 KMB 19 Trafikhandlingsplan - 

Projekter 

Ovenstående overskrifter er kopieret fra de officielle mødereferater. 
KMB = Kommunalbestyrelsen, TMU =Teknik-og Miljøudvalget, 
BYU = Byplanudvalget 

lr-h 

Trørød Grundejerforening 

MedlemsOrientering nr. 21 
April 2008 
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Efter det velbesøgte fastelavnsarrangement i februar er næste punkt på 
Grundejerforenings program et besøg i juni på Frydenlund Slot, hvor 
slottets ejer Haldor Topsøe velvilligt åbner portene for Foreningens 
medlemmer. I september følger så en byvandring i Trørød by i samar 
bejde med Historisk Topografisk Selskab. Men også på andre måder 
præger Grundejerforeningen gadebilledet, nemlig når Rudersdal Kom 
mune om kort tid begynder trafiksikringen af Trørødvej - ikke mindst på 
baggrund af ønsker fra Grundejerforeningen og andre gode kræfter. 

Kalenderen 

6. maj 2008 Bestyrelsesmøde 
19. juni 2008 Bestyrelsesmøde 
Aug./Sept. 2008 Næste MedlemsOrientering udkommer 
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