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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 
13.08.08 BYU 2 Dronningeengen 31 - Ønske om naturpleje på 

privat ejendom i Maglemosen 
13.08.08 BYU 24 Trørødvej 41 B - Dispensation fra vejbyggelinie 
10.06.08 TMU 6 Aflevering af effekter til genbrug på genbrugs- 

pladen i Nærum 
10.06.08 BYU 16 Orientering om mobilantenner 
15.04.08 TMU 20 Privat fællesvej, Ellehegnet - Kendelse om 

istandsættelse og udgiftsfordeling 

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

/cb 

Trørød Grundejerforening 

MedlemsOrientering nr. 22 
August / September 2008 

Grundejerforeningens arrangementer i den kommende tid skuer fremad 
og bagud. 
Vi vender blikket bagud den 20. september, hvor museumsinspektør 
Niels Peter Stilling på en bytur vil føre os gennem Trørøds historie. 
Og vi vender blikket fremad ved vor generalforsamling 21. oktober, hvor 
foreningens medlemmer skal drøfte retningslinierne for arbejdet i det 
kommende år. 
Vel mødt! 

Oversigt: 

Byvandring i Trørød 
Dagsorden Generalforsamling 
Besøget på Frydenlund Slot 
Restaurering af Maglemoseren 
den 

Kalenderen: 

20. september: Byvandring 
7. okt. 2008: Bestyrelsesmøde 

21. okt. 2008 : Generalforsamling 
Nov./ Dec. 2008: Næste 
MedlemsOrientering udkommer 
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Trørød 
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Formand 
Sven Herting (sh) 

Høbjergvej 3 
Trørød 

2950 Vedbæk 
4589 3519 

Næstformand 
Mogens Palvad (mp) 

4589 4640 

Kasserer 
Jørgen Andersen (ja) 

4589 2079 

Poul Arvedsen (pa) 
4589 0100 

Michael Pari (mip) 
4589 0383 

Knud Bagge (kb) 
4589 0579 

Suppleanter: 

Suzanne Gravesen 
4589 0705 

Rene Moss 

Bladudvalg 

Michael Pari 

Poul Arvedsen 

Suzanne Gravesen 

Hjemmeside: 
www.troeroed.dk 

E-mailadresse: 
kontakt@troeroed.dk 

Bankkonto (Nordea) 
2271 0271119453 

Byvandring i Trørød 

Grundejerforeningens bestyrelse har besluttet 
at følge op på den succesrige jubilæumsbog 
Trørød fra landsby til villaby med en byvan 
dring: 

lørdag den 20. september kl. 14.00. 

Mødested er uden for Trørød bageren 
Siesta på Trørød Torv. 

Arrangementet gennemføres i samarbejde 
med Historisk-topografisk Selskab for Sølle 
rødegnen, og det er lykkedes at formå muse 
umsleder Niels Peter Stilling fra Rudersdal 
Museer til på en rundtur gennem Trørød at 
fortælle om byens historie. 

Rundturen er for medlemmer af de to forenin 
ger, og turen vil blive sluttet af med en bolle 
og vand/ øl hos Trørødbageren Siesta, (med 
bring gerne klapstol). 

Både af hensyn til håndtering af gruppen un 
der rundvisningen og af hensyn til det efterføl 
gende traktement er det nødvendigt at have 
styr på deltagerantallet. 

Tilmelding er derfor nødvendig senest torsdag 
den 18. september. 
Ved overtegning vil "først til mølle" princippet 
blive anvendt. 

Tilmelding kan ske telefonisk til: 
45 89 07 05 (Suzanne Gravesen) eller 
45 89 35 19 (Sven Herting), 
og man skal oplyse, om der deltager 1 eller 
højst 2 personer. /sh 

Dispensationssager med 
kommunen 

Trørød Grundejerforening har ud 
viklet et interessant samspil med 
Rudersdal kommune om dispen 
sationsansøgninger, idet vi løben 
de bliver opfordret til at 
kommentere ansøgningerne. 

Det drejer sig oftest om dispensa 
tionsønsker i forbindelse med 
tilbygninger, garager eller udhuse, 
hvor bygherren af forskellige mere 
eller mindre velbegrundede årsa 
ger ønsker et højere bygværk eller 
en placering nærmere skel end 

Bygningsreglementet eller Lokal 
planen tilsiger. 

Vi går engageret ind i en saglig og 
objektiv vurdering af forholdende 
og forsøger at se tingene fra for 
skellige sider under hensyn til 
både byggelovgivningen og lokale 
forhold. 

Selv om kommunens endelige be 
slutning ikke altid følger vore råd 
eller forslag, finder vi at det er 
positivt at grundejerforeningen har 
indflydelse på beslutningerne, 
fordi vi ofte kan belyse sagerne fra 
en anden vinkel end kommunen 
gør. /kb 

Byhistorisk Arkiv 
Søllerød Museum 

·---( ~) 

Motiv: Slagtermester Eiberg Rasmussens forretning på Kohavevej 11. 
Foto 1959. Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune. 
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Maglemoserenden ..... 

Rudersdal Kommune ønsker med 
restaurering af Maglemoserenden og 
sanering af oplandets afløbssystem 
at rette op på disse forhold. 

Projektets formål har derfor været: 

At forbedre vandkvaliteten og de 
fysiske forhold i Magtemoserenden, 
så ørreder m.m. igen kan trives i 
vandløbet, således som målsætnin 
gen foreskriver. 

At tilvejebringe sådanne forhold i 
Magtemosen, at den oprindelige 
vegetation kan genetablere sig. 

At undgå aflastninger fra kloaksy 
stemet under kraftigt regnvejr. 

At forbedre badevandskvaliteten ved 
Vedbæk, hvor Magtemoserenden 
udmunder i Øresund. 

Arbejdet er gennemført efter en løs 
ningsmodel, hvor tiltag i kloaksyste 
met er kombineret med tiltag i 
Maglemoserenden, og hvor også 
arealerne i Maglemosen omkring 
vandløbet er blevet inddraget. 

Tiltagene i kloaksystemet har omfat 
tet etablering af underjordiske bassi 
ner med risteanlæg nord for 
Gøngehusvej, hvorved udledningen 
af vand og forurenende stoffer til 
Maglemoserenden nu reduceres 
meget væsentligt. 
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For at føre spildevandet frem til 
bassinerne er der anlagt en ny og 
større afskærende kloakledning 
langs med Nyvangstien. 

Tiltagene i Maglemoserenden har 
omfattet slyngning af vandløbet og 
hævning af vandløbsbunden samt 
etablering af høller , således at 
ørreder får forbedrede levemulig 
heder og mulighed for at gyde i 
vandløbet. 
Ved hævning af vandløbsbunden 
har man tillige opnået, at grund 
vandstanden i området bliver 
højere og at arealerne langs vand 
løbet bliver mere fugtige, og man 
giver derved mulighed for, at den 
oprindelige vegetation kan genind 
vandre. 

Endelig betyder den hævede vand 
løbsbund, at vandløbet ved megen 
nedbør oversvømmer nogle arealer 
i mosen. Herved renses vandet 
yderligere under opholdet på de 
oversvømmede arealer - bl.a. tak 
ket påvirkningen fra solens ultravio 
lette lys - til gavn for vandløbet og 
for badevandskvaliteten ved Ved 
bæk. 
I løbet af den kommende måned 
afsluttes projektet med færdiggø 
relse af en lagune i Maglemosen og 
indsnævring og snoning af vandlø 
bet langs Nyvangstien ved udlæg 
ning af sten. 

Efterfølgende forventes det, at det 
åbne bassin ved Nyvangstien kan 
nedlægges. Dog bevares overløbs 
funktionen, hvor der vi være 1-2 
overløb/år. 

Trørød Grundejerforening 
Indkalder til 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
tirsdag 21. oktober 2008, kl. 19:30 

Mariehøj Centret, Grøn indgang 

DAGSORDEN: 
1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af 
kontingent 

4. Forslag fra bestyrelsen (ingen forslag) 

5. Forslag fra medlemmer til beslutning (skal være formanden i hænde senest 1518) 

6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og 
revisorsuppleant 

6.1 Formand: På valg er Sven Herting for en toårig periode. 

6.2 Bestyrelsesmedlemmer: På valg er Mogens Palvad og Jørgen Andersen. 

6.3 Suppleanter: Ingen på valg. En tredje suppleant ønskes valgt. 

6.4 Revisor: På valg er Ib Gad-Hansen 

6.5 Revisorsuppleant: På valg er Viki Larsen 

Alle er villige til genvalg. 

7. Emner fra medlemmerne til drøftelse (skal være formanden i hænde 
senest en uge før generalforsamlingen) 

8. Eventuelt. 

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til 
repræsentanter for Rudersdal Kommune. 

Trørød Grundejerforening er vært for en bid brød efter generalforsamlingen. 

Bestyrelsen 

Trørød Grundejerforening 
Sven Herting, formand 
Høbjergvej 3, Trørød 
2950 Vedbæk 
Tlf. 4589 3519 
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Vi er nu 598 medlemmer i Trørød Grundejerforening 

Trørød Grundejerforening 
besøger Frydenlund Slot. 

Lørdag den 7. juni åbnede Haldor 
Topsøe Frydenlunds porte for 
Grundejerforeningens medlemmer. 
Et halvhundrede medlemmer deltog i 
arrangementet, der var begunstiget 
med det mest strålende sommervejr. 

Haldor Topsøe, som er Grundejer 
foreningens æresmedlem, bød vel 
kommen på gårdspladsen og fortalte 
om Frydenlunds seneste historie, om 
hvordan han havde købt ejendom 
men af Victor Borge med henblik at 
drive sin virksomhed herfra, men at 
Frydenlund nu dannede rammen om 
familien Topsøes liv med børn, bør 
nebørn og oldebørn. 
Han fortalte videre, at han selv i 
1913 blev født i Trørød nær det gam 
le savværk. 
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Grundejerforeningens formand, 
Sven Herting, takkede for Haldor 
Topsøes store gæstfrihed og frem 
hævede, at Grundejerforeningen 
var meget taknemmelig for For 
eningens gode forbindelser til Fry 
denlund og familien Topsøe. 

Dette forhold afspejlede sig i 
Grundejerforeningens Jubilæums 
bog, der omfattede to kapitler og en 
række fine billeder af Frydenlund. 
I den forbindelse ønskede forman 
den at takke Haldor T opsøe for den 
rundhåndede økonomiske støtte til 
Jubilæumsbogen. Takket være 
denne støtte har bogen kunnet 
udgives i en meget fin udførelse. 

Derefter viste Frydenlunds inspek 
tør Henrik Mortensen rundt og for 
talte bl.a. om plantagens drift. 
Æbletræerne holdes små, så træ 
ernes kraft går i æblerne og ikke til 
vækst af store træer, samtidigt med 
at æblerne kan håndplukkes fra 
jorden. 

Videre fortalte inspektøren om 
fremstillingen af æbledrikke i form 
af æblemost og forskellige typer 
æblecider, og om salget heraf ved 
Frydenlunds årlige julemarked og 
fra udsalgsboden på Frydenlunds 
Alle. 

Fru Merete Mortensen fortalte om 
Spejlsøen overfor slotsbygningen. 
Søen var blevet anlagt i forbindel 
se med den tidligere barokhave, 
som endnu kan ses på malerier 
fra Slottets tidlige tid. 

Herefter fortsatte rundturen om 
søen og videre gennem Rhodo 
dendronparken med udsigt til de 
store plæner og de flotte, store og 
forskellige træer og gennem den 
lange pergola med utallige klatre 
planter og udsigt til urtehaven for 
siden at slutte i parkens østlige 
Lindetræs-rotunde. I sin velkomst 
tale havde Haldor T opsøe frem 
hævet netop de 2 Lindetræs 
rotunder som ganske unikke i Eu 
ropa. Her bød Frydenlund på for 
friskninger i form af kølig 
æblecider og æblemost i skyggen 
under de smukke høje lindetræer. 

Grundejerforeningens medlemmer 
var enige om, at det havde været 
en dejlig eftermiddag på Fryden 
lund. /sh 

Restaurering af Magle 
moserenden og Magle 
mosen. 

Trørød Grundejerforening har i 
løbet af foråret fået adskillige 
forespørgsler omkring aktivite 
terne i Maglemosen nord for 
Gøngehusvej. 

På den baggrund rettede vi hen 
vendelse til kommunens forvalt 
ning, som venligst i juli-/ august 
måned har fremsendt nedenstå 
ende artikel: 

Maglemoserenden er målsat 
som gyde- og opvækstområde 
for ørred, men målsætningen har 
i mange år ikke været opfyldt, 
fordi vandkvaliteten påvirkes ne 
gativt af udledninger fra kloaksy 
stemet under regn. 

Endvidere er de fysiske forhold i 
vandløbet ikke gode nok, bl.a. 
fordi det er blevet rettet ud og 
uddybet for at forbedre afvandin 
gen af hensyn til den tidligere 
landbrugsmæssige drift i mosen. 

Landbrugsdriften er nu ophørt, 
men afvandingen har betydet, at 
dyre- og plantelivet i mosen har 
lidt væsentlig skade, således at 
den naturlige mosevegetation er 
afløst af en tørbundsvegetation 
domineret af brændenælder, gyl 
denris m.m .. 5 
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Trørød fra landsby til villaby med en byvan 
dring: 

lørdag den 20. september kl. 14.00. 

Mødested er uden for Trørød bageren 
Siesta på Trørød Torv. 

Arrangementet gennemføres i samarbejde 
med Historisk-topografisk Selskab for Sølle 
rødegnen, og det er lykkedes at formå muse 
umsleder Niels Peter Stilling fra Rudersdal 
Museer til på en rundtur gennem Trørød at 
fortælle om byens historie. 

Rundturen er for medlemmer af de to forenin 
ger, og turen vil blive sluttet af med en bolle 
og vand/ øl hos Trørødbageren Siesta, (med 
bring gerne klapstol). 

Både af hensyn til håndtering af gruppen un 
der rundvisningen og af hensyn til det efterføl 
gende traktement er det nødvendigt at have 
styr på deltagerantallet. 

Tilmelding er derfor nødvendig senest torsdag 
den 18. september. 
Ved overtegning vil "først til mølle" princippet 
blive anvendt. 

Tilmelding kan ske telefonisk til: 
45 89 07 05 (Suzanne Gravesen) eller 
45 89 35 19 (Sven Herting), 
og man skal oplyse, om der deltager 1 eller 
højst 2 personer. /sh 

Dispensationssager med 
kommunen 

Trørød Grundejerforening har ud 
viklet et interessant samspil med 
Rudersdal kommune om dispen 
sationsansøgninger, idet vi løben 
de bliver opfordret til at 
kommentere ansøgningerne. 

Det drejer sig oftest om dispensa 
tionsønsker i forbindelse med 
tilbygninger, garager eller udhuse, 
hvor bygherren af forskellige mere 
eller mindre velbegrundede årsa 
ger ønsker et højere bygværk eller 
en placering nærmere skel end 

Bygningsreglementet eller Lokal 
planen tilsiger. 

Vi går engageret ind i en saglig og 
objektiv vurdering af forholdende 
og forsøger at se tingene fra for 
skellige sider under hensyn til 
både byggelovgivningen og lokale 
forhold. 

Selv om kommunens endelige be 
slutning ikke altid følger vore råd 
eller forslag, finder vi at det er 
positivt at grundejerforeningen har 
indflydelse på beslutningerne, 
fordi vi ofte kan belyse sagerne fra 
en anden vinkel end kommunen 
gør. /kb 

Byhistorisk Arkiv 
Søllerød Museum 

·---( ~) 

Motiv: Slagtermester Eiberg Rasmussens forretning på Kohavevej 11. 
Foto 1959. Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune. 
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«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 
13.08.08 BYU 2 Dronningeengen 31 - Ønske om naturpleje på 

privat ejendom i Maglemosen 
13.08.08 BYU 24 Trørødvej 41 B - Dispensation fra vejbyggelinie 
10.06.08 TMU 6 Aflevering af effekter til genbrug på genbrugs- 

pladen i Nærum 
10.06.08 BYU 16 Orientering om mobilantenner 
15.04.08 TMU 20 Privat fællesvej, Ellehegnet - Kendelse om 

istandsættelse og udgiftsfordeling 

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

/cb 

Trørød Grundejerforening 

MedlemsOrientering nr. 22 
August / September 2008 

Grundejerforeningens arrangementer i den kommende tid skuer fremad 
og bagud. 
Vi vender blikket bagud den 20. september, hvor museumsinspektør 
Niels Peter Stilling på en bytur vil føre os gennem Trørøds historie. 
Og vi vender blikket fremad ved vor generalforsamling 21. oktober, hvor 
foreningens medlemmer skal drøfte retningslinierne for arbejdet i det 
kommende år. 
Vel mødt! 

Oversigt: 

Byvandring i Trørød 
Dagsorden Generalforsamling 
Besøget på Frydenlund Slot 
Restaurering af Maglemoseren 
den 

Kalenderen: 

20. september: Byvandring 
7. okt. 2008: Bestyrelsesmøde 

21. okt. 2008 : Generalforsamling 
Nov./ Dec. 2008: Næste 
MedlemsOrientering udkommer 
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