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Beretning for 2019 
 
 
 
Vi kan se tilbage på et år med god aktivitet i Ejerlauget Rendsagerparken. Børnefamilier kom-

mer til, når ældre beboere fraflytter området, og vi er glade for at mærke den interesse, der er 

omkring at deltage i ejerlaugets arbejde med bl.a. forbedring af legepladser. Det er med til at 

styrke naboskabet og lære hinanden at kende, hvilket også er en tryghed for store og små i 

dagligdagen. Årets helt store begivenhed er fastelavnsfesten, hvor der sidste år deltog 83 børn 

og over 100 voksne i Idrætshallen på Pilehaveskolen, og vi forventer, at der vil være ligeså 

mange glade børn og voksne i år.  

Støj - Vi kæmper stadig: 

Vi har været meget privilegerede at få god pressedækning af vores og kommunens kamp med 

støjproblemer, både hos TV2Lorry og i de lokale aviser.  

Vi deltog i et tv-valg-arrangement ”Valg i privaten” i efteråret med bl.a. Morten Bødskov (nuvæ-

rende skatteminister), Karen Ellemann og Rasmus Jarlov, hvor ingen af kandidaterne kunne fo-

restille sig, at man ikke ville føle sig forpligtet til at give midler til støjdæmpning af motorvejsnet-

tet på Vestegnen.  

Vi har netop deltaget i en åben høring om trafikstøj i Transportudvalget på Christiansborg (29 

januar 2020), og må indrømme, at vi gik skuffede derfra eftersom der intet nyt var. 

For et halvt år siden fik vi at vide, at der var sat 1,5 mia af til støjdæmpning af de mest støjpla-

gede områder i Danmark, og at Vallensbæk havde førsteprioritet. Nu er der ny regering og pi-

ben har fået en anden lyd. Der skal forhandles en infrastrukturplan på plads til efteråret, hvori 

støjpuljer indgår, men transportministeren Benny Engelbrecht vil ikke forpligte sig til at holde løf-

terne til Vallensbæk, som den tidligere regering indgik. Vores fornemmelse er, at det i stedet 

nok bliver Gladsaxe, der kommer til at få førsteprioritet. 

Vi har en fin dialog med kommunen, hvor formand Erik har plads i den kommunale støjprojekt-

gruppe, der bl.a. har haft besøg af trafikministeren (3. februar 2020), for at pointere vigtigheden 

af at der gøres noget i vores område og at det prioriteres.  

Undersøgelser af prøveordningen med støjskærme på Vejlegårdsvej viser, at skærmene har 

gjort god gavn for de grundejere, der bor ud til vejen.  

Det skyldes ifølge støjeksperter, at vejen er så smal, at skærmene kan opsluge det meste af 

dækstøjen, og hvis hastigheden blev sat ned til 50 km i timen, ville endnu mere støj forsvinde. 

Ishøj, der også har et forsøg i gang, har ikke haft samme succes, fordi vejen er for bred til, at 

det kan mærkes. 
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Vi fortsætter med at presse på for en løsning om end det indimellem er ret frustrerende. 

TV-antenneanlægget: 

Der har kun været en mindre kabelreparation i 2019, hvilket må siges at været fint for et ældre 
anlæg.  

Vores anlæg er ombygget til håndtering af den større kapacitet der forventes i de kommende år 
og har nu plads til de kommende 4K + HD Tv-kanaler samt meget højere internet hastigheder 
(Gigabredbånd).  

Strøm- og antenneforstærkninger: 

Vi er blevet informeret om, at der skal installeres elmålere på de antenneforstærkere, hvor der 

bruges strøm. Vi har ifølge Ørsted 9 af disse uden måler og har får en pris for installation af en 

sådan måler.  

I den forbindelse gennemgik vores antennefirme forstærkerne og meddelte at de ikke kunne 

finde de oplyste forbrugssteder som foreningen igennem en årrække har betalt for.  

Vi har henvendt os til Radius/Ørsted for at rettet op på dette forhold og vil selvfølgelig søge, at 

få refusion af det eventuelt for meget opkrævede og betalte strømforbrug. 

TV- pakker: 

Foreningen har i 2019 med virkning fra 1. januar 2020 indgået en ændret aftale med YouSee 

omkring administration af TV-pakker. Foreningen administrer fremover alene opkrævning af 

grundpakken og alle øvrige valg af tillægspakker varetages af YouSee direkte sammen med 

den enkelte ejer.   

Hjertestarter: 

Vi har i 2019 fået anskaffet 2 hjertestartere. Begge er lejet over en 5-årig periode. Den første 

blev opsat i slutningen af første kvartal på Rendsagervej og den anden i 4 kvartal på Tværbæk-

vej. Begge er opsat med varme/køle funktion i oplyst skab.  

Kommunen afholdt i 2019 kursus i brug af hjertestarter. Foreningen har afholdt et kursus i ja-

nuar 2020 med assistance fra First-8 (vores leverandør). Kommunen afholder flere førstehjælp-

skursuser i 2020 og hvis der er behov, vil foreningen også afholde et kursus til efteråret i brug af 

hjertestarter.    

Legepladser: 

Vi har i alt 8 legepladser, hvorpå der er legeredskaber og generelt har der været god aktivitet på 

mange af disse legepladser igennem 2019.  

Der er opsat nye legepladsredskaber og udført reparationer af beboerne omkring legeplads 2, 4 

og 5.  
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Der er i øvrigt mange af vore beboere, der ikke ved hvorledes Ejerlauget arbejder med lege-

pladserne, så derfor er det her kort beskrevet. 

Vedligeholdelsen af legeredskaberne påhviler bestyrelsen og de omkringboende beboere. Så-

fremt beboerne ønsker en ny legeplads eller et nyt legeredskab anmoder Bestyrelsen beboerne 

om at oprette et legepladsudvalg med en formand. Bestyrelsen er behjælpelig med at starte nye 

legepladsudvalg op. 

Bestyrelsen gennemgår legepladsernes tilstand hver sommer og tager stilling til evt. reparatio-

ner og til fjernelse af legepladsredskaber, som ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarlige.  

Vedr. fremtidige godkendelse af legepladser er der pr. november 2014 kommet et nyt regelkom-

pleks, som er ret omfattende. De nye regler gælder for såvel etablering af nye legepladser som 

ændringer af de eksisterende.  

Det bliver derfor dyrere i fremtiden at bygge / ændre legepladser, da projekterne skal godken-

des af en certificeret legepladsinspektør. Desuden vil legepladsudvalget have ansvaret med at 

de nye krav fra lovgivningen overholdes så en godkendelse kan ske. 

Fællesarealer: 

I år har vi valgt at bruge et større beløb for at få gartneren til at rydde op i mange af de mest til-

groede fællesarealer, og få beskåret buske og fjernet/fældet udgåede træer. 

Det har givet mere luft og overskuelighed. 

Vi skal igen henlede opmærksomheden på, at medlemmerne selv står for pasning/eller fjer-

nelse. Dvs. den del af parcel der støder op til fællesarealet. 

Lokalplan for Rendsagerparken:  

Vallensbæk Kommune har stadig ikke kapacitet til at starte på arbejdet med udarbejdelse af  

lokalplan for Rendsagerparken i samarbejde med ejerlauget. Det var planen, at der skulle ligge 

et forslag klart til generalforsamlingen 2018, men det har kommunen ikke kunne opfylde. 

Lokalplanen vil omfatte de nuværende vedtægter og ordensregler.  

Jordstykket langs Mosen matr. 9pn: 

Overdragelsen af jordstykket, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2016 har nu langt om 

længe fundet sted. Tinglysningen forventes af ske i februar 2020, da alle underskrifter fra for-

eningen og Vallensbæk kommune nu er på plads. 

Godt naboskab: 

Vi gentager henstillingen som også blev nævnt i sidste års beretning: 
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Langt de fleste medlemmer kommer godt ud af det med hinanden og løser små uenigheder 

stille og roligt hen over hækken. Det er det, man betegner som godt naboskab. Når man har 

valgt at bo et sted med naboer, er det selvsagt nødvendigt, at man accepterer og respekterer 

hinanden.  At man løser eventuelle uoverensstemmelser med dialog, så man undgår, at situati-

oner eskalerer til urimelige højder, og at unødvendige instanser bliver inddraget, hvilket er spild 

af tid og kræfter for alle parter. Alle går ud som tabere i sådanne sager. Det ligger os derfor på 

sinde at pointere, at Rendsagerparken skal fortsætte med at være et sted, hvor man lever og 

har det godt med hinanden, hvilket er i alles interesse. På hjemmesiden under menuen ”Infor-

mation” findes Hegnsloven som PDF. 

Loppemarked: 

Ejerlauget holdt for første gang et fælles loppemarked på alle sideveje, og det gav god trafik i 

området. Vi gentager succesen i år så kig på loftet og få ryddet op i skabe og garderober.  

Loppemarked søndag d. 14. juni - så sæt kryds i kalenderen.  

Nærmere tid og detaljer vil blive lagt ud på ejerlaugets FB-side og hjemmeside, ligesom vi ind-

rykker annoncer i aviser og markedsplads-sider på nettet. 

Ejerskifte - ejendomme: 

Til almen information har der været følgende antal ejerskifter i vores område de seneste 3 år: 

2017 16 stk. 
2018   7 stk. 
2019 10 stk. 

I skrivende stund er der p.t. annonceret 3 ejendomme til salg. 

Vi oplever, at liggetiderne generelt ikke er særlig lange og kan konstatere, at vores område er 

attraktivt at bosætte sig i.  

 
 
 

p.b.v. 
 

formand 
 

Erik Ødemark 

 
 


