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Grundejere foren jer! 

 
I omkring 40 år har man i Søllerød haft et såkaldt fælleudvalg, hvor de forskellige 
grundejerforeninger har samlet kræfterne. Nu kigger fællesudvalget mod nord og 
håber på at få Birkerøds mange grundejerforeninger med 
 
Af Per Farsund 
 
Samarbejde 
Grundejerforeningerne i Gl. Holte, Holte, Nærum, Rudersdal/Skovly, Skodsborg, Søllerød, 
Trørød og Vedbæk har lært, at hvis man vil have indflydelse på kommunale beslutninger, 
må man have argumenterne i orden – og ikke mindst stå sammen. 
Disse grundejerforeninger, som hver dækker fra ca. 200 til 2.000 husstande og er paraply 
for mange mindre ejerlaug og grundejerforeninger, har netop besluttet at ændre vedtægter 
for deres fællesudvalg.  
Det betyder, at det nu bliver muligt at optage medlemmer fra Birkerød, Bistrup, Kajerød, 
Ravnsnæs, Ebberød samt Høsterkøb, såfremt de eksisterende, mindre 
grundejerforeninger i de områder vil slutte sig sammen.  
Fællesudvalget er i dag høringspartnere ved udarbejdelse af nye lokalplaner, 
dispensationer fra lokalplaner og bygningsreglementer, affaldsbekendtgørelser og 
fredningsbestemmelse. Og er ligeledes talerør overfor eksempelvis Dong Energy, hvor 
kabelnedgravning har givet mange sager i den seneste tid. 
Invitation til Birkerød 
"Vi håber nu, at grundejere og grundejerforeninger fra hele den nye kommune vil slutte sig 
sammen i større enheder og komme med i Fællesudvalget for Grundejerforeninger i 
Rudersdals Kommune. Det vil styrke vore fælles grundejerinteresser, for jo flere vi er, des 
større er vores gennemslagskraft," forklarer Jens Peter Jensen fra fællesudvalget. 
Han har noteret sig, at Rudersdals Kommune ønsker borgerinddragelse inden større 
beslutninger tages, og her er netop sammenslutningen af grundejerforeninger i 
Fællesudvalget i Rudersdals Kommune et godt sted.  
"Vi har allerede i dag tilbagevendende møder med Borgmester, udvalgsformænd og ledere 
fra forvaltningen, hvor principielle sager drøftes. Med andre ord bliver der lyttet til os, og 
det kan man selvsagt også få glæde af i Birkerød-dele af kommunen," konstaterer Jens 
Peter Jensen. 
 
Hvis dit vejlaug eller din grundejerforening er interesseret i at høre om dette fællesinitiativ, 
kan man få mere information ved at skrive til info@faellesudvalg.dk 


