
Grundejerforeningen Espely 

Beretning  2023 
 
 
 
Velkommen til alle til denne generalforsamling. Især de nye, der enten lige 
er blevet ejere af et hus i Espely, eller dem, der er her for første gang. 
 
 
Nye beboere og huse til salg:   

Nogle nye beboere i år:  
Espely 26 (Helles, hvor Henrik er flyttet ind) 

Espely 29 (Peders, hvor Kristoffer og Josephine er flyttet ind) 
Espely 30 (Grethes, hvor Kasper og Mary Lee er flyttet ind) 
Espely 58 hvor Mette Jensensen og Nikolaj Tobias Jakobsen er flyttet ind)  
Brandh.. 79 hvor Kenneth er flyttet ind) 
 
 

Vores vej:   
Arbejdet på vores veje, både Brandholms Allé og i Espely er ikke færdigt 
endnu, men det kan ikke vare længe. Udfordringen er så hvordan den 
efterlades af de to aktører, der har været. Dels Fjernvarmen, dels HOFOR. 
Jeg har tidligere opfordret jer til at fortælle os, hvis I ikke synes at fortovet 
er afleveret i samme eller bedre stand som før. 
 
FLISER: 
Status er lige nu at når HOFOR er ude, skal vi have nyt vejsyn / 
gennemgang af fliser med Fjernvarmen om de de afleverede inden HOFOR 
begyndte. Her har vi billed- og videomateriale hvor vi kan sammenligne før 
og nu, men input fra grundejerne vil hjælpe os meget, da vi ellers skal 
gennemgå alle fliser, der er knækket. 

Her skal vi så overbevise Munck og Rødovre Fjernvarme om de fliser vi 
mener der stadig skal udskiftes / lægges på plads. 
 
Tidligere havde vi et meget dårligt samarbejde med Fjernvarmen, som blot 
henviste til deres entreprenør Munck, som vi så skulle overbevise, og det 
var meget svært. Nu er samarbejdet bedre (et enkelt positivt fysisk møde 
med dem, hvor de beklagede deres ageren !!) 
 
Når det er ”på plads”, skal vi have fat i HOFOR, hvis vi mener at de 
efterfølgende har forårsaget flisebrud af samme årsag som med Munck, 
fordi de ikke lagde beskyttelsesplader på, hvorfor en masse af de nye fliser 
er knækket igen. 
Her skal vi igen bruge jeres input samt billedmaterialet, jeg omtalte. 
 



Jeg tør ikke love at vi får fortove der mindst er lige så ”pæne” som før alle 
steder, men nogle steder vil der være udskiftet mange fliser, hvorfor de 
steder være pænere.  

 
Der vil altså være en process, som vil tage lidt tid, inden alt er afleveret til 
os. Vi vil holde jer orienteret. 
 
Vejen: 
Fjernvarmen har lovet os en ny overfladebelægning, så den kommer til at 
se ny ud igen overalt. Vores udfordring er dog fortovskanterne, som 
allerede nu ligger for dybt mange steder. Det vil vi høre hvordan de kan 
løse. Men vi skal alligevel regne med nogle vejsætninger og revner i årene 

fremover, da underlaget nu er forskelligt. Vi krydser fingre. 
 
Men vi skal da også glæde os over at vi nu alle har fået fjernvarme og nye 
vandrør i vejen. 
 
Inde på privat grund. 
Især fjernvarmen har været inde på vores private grunde og gravet op. 
Husk at det er jer selv, der skal rette henvendelse til Fjernvarmen, hvis 
der er noget inde på grunden, der ikke er retableret godt nok. 

 
Vendepladsen 
Vi afventer stadig at de nye roser skal vokse sig lidt større, så vi kan nyde 
deres blomster og grønne løv. 
 
Grus til fortove og petanque. 
Bestiller vi efter behov. I må sige til. Men nok lidt svært at vurdere lige nu 

      

  
Høringsrunde og svar:  
 
Sidste år var der en høringsrunde vedr. Rødovres plan for 2022-2030: 
Rødovre Kommune: Afsluttede høringer (rk.dk). Det er en overordnet plan / 

ønskeliste fra kommunen om hvordan de enkelte områder i Rødovre skal 
udvikle sig, fx hvor skal der være boligområder og hvor skal der være 
industri.  Heri er Espely nævnt specifikt under vores oprindelige navn 
Friheden 4. Vi er udpeget til ”Kulturarvsområde.  
 
Jeg har tilfældigt hørt radioavis, og der hørt hvordan kommuner anvender 

denne metode til at ”styre” boligområder og deres muligheder for udvikling 
uden at lave en detaljeret byplan. 
Med denne plan kan kommunen stoppe alle ændringer, der ønskes med 
henvisning til planen, uden at der reelt er en lov, der gør at man ikke må. 

https://www.rk.dk/politik/hoeringer/afsluttede-hoeringer/?tx_rkhearing_hearings%5Bhearing%5D=47&tx_rkhearing_hearings%5BpageUid%5D=&tx_rkhearing_hearings%5Baction%5D=show&tx_rkhearing_hearings%5Bcontroller%5D=Hearing&cHash=cbe218dfb3f56a21c71875d8166e0f05


Kommunen skal blot senest et år efter lave en rigtig plan for området, 
såfremt en borger får afslag og kræver sin ret. Men så er grundejeren jo 
allerede gået død i sine byggeplaner. 

 
 
 
 
Espely et Fjernvarme-område: 
Pga. det gode tilbud fra kommunen, men nok også pga. de stigende 
gaspriser og Putin, så har stort set alle i Espely meldt sig til fjernvarmen. 
Og fået det leveret. 
 

 
Økonomi: 
Vores økonomi ser fin ud. Dels fordi vi ikke har haft udgifter til Snerydring, 
dels fordi vi har sat beløbene op til grundejerforening og vejfond. 
 
(Bestyrelsen har besluttet at købe en Bestyrelsesforsikring. Vi har fundet 
en, der ikke er helt urimelig i pris. Vi har bare ikke fået det gjort endnu.) 
  
 

Facebook-gruppe. 
Til især de nye, kan jeg oplyse at vi har en Facebook-gruppe, som jeg vil 
anbefale man tilmelder sig og deltager i. Den hedder Espely 

Grundejerforening      . Den er hemmelig, og kan derfor ikke søges frem. Man skal 

inviteres til den. Kontakt Ken, vores kasserer, så vil han hjælpe med det.  

 
Fælles alarmsystem: 
Vi har i Espely også et fælles tyveri-alarmsystem. Det kan man få 
oplysninger om og tilmelde sig hos Finn i nr. 7 eller hos Ken i nr. 13. 

 
YouSee. 
Jeg foretog forrige år en lille analyse af jeres ønsker for TV-pakke løsning.  
Mange er jo gået væk fra vores fælles YouSee løsning, og har valgt andre 
internet-baserede løsninger. Og endnu flere er gået væk fra YouSee 
løsningen siden. 
 
Da der oftest sker fejl ifm. udflytning og indflytning, undersøgte vi sidste 
år om det var muligt at få opkrævningerne over direkte på den enkelte 
husejer, men det kunne ikke lade sig gøre. 

 
Der er nemlig et alt for stort administrativt arbejde i at holde styr på 
betalingerne / opsigelserne og arbejdet ved ejerskifte. 
Derfor har vi talt om det igen i bestyrelsen, og Ken, vores kasserer vil 
komme med vores oplæg under indkomne forslag. 



 
Diverse: iab 
 

Fremadrettet: 
Dette var altså beretningen om det forløbne år.  Heri er der også omtalt 
vore planer for det kommende år, som er: 
-Opfølgning på fliser og vej efter Fjernvarmen og Hofor. 
-Vi vil fortsætte samarbejdet med en snerydder, dvs. planlægge at bruge  
 penge på snerydning. 
-Vi vil se på hvordan vi skal have ordnet vores kantsten, slidte fliser og  
  hjørner.  
-Vi vil arbejde på at overbevise grundejerne om at det er en dårlig idé at 

fortsætte med den nuværende YouSee ordning. 
-Vi vil fortsætte ordningen med at man kan låne partytelte og borde. 
-Og såfremt det er hensigtmæssigt vil vi benytte vores medlemskab af  
 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i Rødovre til at søge råd og have 
 samarbejde med. 
-Og vi vil købe Bestyrelsesforsikring. 
 
Til sidst vil jeg blot huske jer på at vi nu sender indkaldelser og andet 
materiale ud via mail, så det er vigtigt at I giver besked til os, hvis I skifter 

mail-adresse.  
  
/ Henrik 
 



, 
===== 
2021: RK nye planlov.  

I den står der bl.a. at vi kun måtte bygge nyt 5 mtr. fra vejskel. 
 
Men læs den igennem for der er enkelte ting I skal være opmærksomme 
på: (og jeg nævner det lige igen i år). 
 
Man må ikke fjerne træer fra sin grund, hvis de er mere end 75 cm i 
omkreds. (rettet fra diameter, som var en fejl) 
 
Og varmepumper mv. må ikke kunne ses fra vej / skal afskærmes, og 

afskærmningen skal tilpasses husets arkitektur og farvesætning. 
 
Hegn mod vej samt fælles hegn (jf. Hegnslovens definitioner) inden for 
byggelinjearealet må kun etableres som levende hegn, placeret på egen 
grund. 
 
Opsætning af solfanger skal godkendes af kommunen. 
 
Affaldsbeholdere skal placeres på egen grund og skal visuelt afskærmes 

fra vej. 
 
Blanke eller reflekterende tagmaterialer med glanstal over 30 må ikke 
anvendes. 
 


