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Samtale hørt på Trørød Torv fornylig. 

En Trørødborger siger til Grundejerforeningens formand:  

“Det er dejligt med et hyggeligt leben på Torvet.” 

Formanden: “Ja, og der gøres meget af Kommunen, Torvets butikker og centrets 

ejer for at skabe en god stemning og endnu mere liv.” 

Trørødborgeren: “Ja, det er nok rigtigt, men man kunne nu alligevel godt ønske, 

at endnu flere folk havde deres gang på Torvet.” 

Formanden: “Jo, men nu kommer den hyggelige mørke tid og snart Torvets jule-

træstænding, som tiltrækker folk. Grundejerforeningen bidrager også med fore-

dragsarrangementer i Torvets Vinhandel.” 

Trørødborgeren afbryder: 

“Jo jo, det er fint, men nu har jeg altså travlt, for jeg skal nå at købe ind”.  

“Det er jo let,” siger formanden og peger på Torvets butikker. 

”Nej”, svarer Trørødborgeren, “for jeg køber altid ind i Hørsholm.” 

Det er vel overflødigt her at tilføje, at hvis man ønsker et mere aktivt liv på Trørød 

Torv, må man begynde med at lægge sin egen gang der.                          /sh  
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Medlemsblad for 
Trørød Grundejerforening 

Biodiversitet - et Tema 

som alle taler alle om. 

Dorthe Jensen fra Rundforbivej 69 har skrevet til os: 

Asyl for insekter 
Det er et kæmpe problem, at de gavnlige insekter for-

svinder fra miljøet. Men ved at tænke lidt konstruktivt 

har vi selv mulighed for at påvirke miljøet i en positiv 

retning. 

De fleste her i området har store haver. Hvis vi lader 

et lille område stå uberørt, kan vi fælles gøre en stor 

forskel. Det kunne være et lille område bagerst i ha-

ven. Også på et lille område af en uslået græsplæne 

vokser der hurtigt små vilde og gavnlige blomster op.  

Vi har givet insekterne asyl og givet vores simple ind-

sats for et bedre miljø. 

BH. Dorte  

Fin tanke, vi kun kan opfordre at følge. Søg på nettet 

efter biodiversitet og have. Det myldrer med forslag. 

Det drejer sig selvfølgelig ikke kun om insekter, men 

om mangfoldighed i naturen og især i vore friserede 

haver og omgivelser. 

 

 

Vild flora, der næsten pas-

ser sig selv. 

Bliver slået hvert andet år 

og afklippet fjernes. Gror på 

en mager, gruset, knastør 

og kalkrig jord i fuld sol. 

Det er sådan en jord, hvor 

det er nemt at få mange 

forskellige arter etableret. 

Gamle, øde byggegrunde 

er derfor ofte gode steder 

for biodiversiteten.  

(Havenyt.dk ”Hvordan du kan øge biodiversiteten i din have”) 



 3 

 
 
 
 
 
 
 

Indkalder til  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 

onsdag 30. oktober 2019, kl. 19:30 
 

i Trørød Vinhandels lokaler på Torvet 
 

DAGSORDEN: 
A. Valg af dirigent. 

B. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
C. Forelæggelse af regnskab til godkendelse og fastsættelse af kontingent. 
D. Forslag fra bestyrelsen. 
E. Forslag fra medlemmer til beslutning. 

(skal være formanden i hænde senest 15. oktober) 
F. Valg for en toårig periode. 

1. Formanden: Først på valg i 2020. 
2. Bestyrelsesmedlemmer: 

På valg er Lene Lone Pedersen, som er villig til genvalg. 
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Carsten Thaarup og Frederik Roose Øvlisen. 

3. Suppleanter. 
4. Revisor. På valg er Hans Henrik Bloksgaard, som er villig til genvalg. 
5. Revisorsuppleant: På valg er Viki Larsen, som er villig til genvalg. 

G. Emner fra medlemmerne til drøftelse. 
(skal være formanden i hænde senest 22. oktober før generalforsamlingen) 

H. Eventuelt. 
 
Modtagne forslag vedr. D, E og G oplyses på hjemmesiden senest søndag den 27. oktober.           

 
I forlængelse af generalforsamlingen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til 
repræsentanter for Rudersdal Kommune. 
 
Vi er glade for, at Trørød Vinhandel gør det muligt for os at afholde generalforsamlingen i 
deres lokaler på Torvet. 
Efter generalforsamlingen er Trørød Grundejerforening vært for et let traktement leveret af 
The Kitchen og Trørød Vinhandel. 
Vi vil igen i år notere, hvilke husstande der er til stede. 
 

Trørød Grundejerforenings bestyrelse 
Sven Herting, formand, Høbjergvej 3, Trørød, 2950 Vedbæk, Tlf. 45 89 35 19 
Svend Heidam Christensen, kasserer 
René Moss 
Lene Lone Pedersen 

 
Grundejerforeningen opfordrer interesserede til at deltage i foreningens arbejde til gavn for 
et endnu dejligere og trafiksikkert Trørød. 
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Hvad skete der på Rundforbivej i juni 

Over en periode på 14 dage 

kunne man iagttage en livlig 

graveaktivitet på rabatterne. 

Med en vis afstand blev græs-

rabatten fjernet, mulden skrabet 

af og erstattet med grus. Var 

det mon parkeringsbåse eller 

lignende? 

Næh, det var Kommunens be-

stræbelse på at etablere små 

“bede” med vilde blomster til 

glæde for insekterne og dermed 

fremme biodiversiteten. Man 

forsøger dette rundt omkring 

med vekslende held; det er 

desværre ikke så enkelt at 

få til at lykkes. Vi formoder, 

at der allerede i år er smidt 

frø af diverse blomsterplan-

ter på de udvalgte områder. 

Desværre er det uhyre spar-

somt, hvad der indtil nu er 

spiret frem. Enkelte Cikorier 

og lidt Kamilleblomster hist 

og her. Til gengæld er græs-

set i fuld gang med at gen-

erobre det tabte terræn. 

Vi har jo lov at håbe, at 

rabatterne til foråret vil stå 

i fuldt flor med både Korn-

blomst, Okseøje og Val-

mue, sådan som tilfældet 

var i hele rabattens læng-

de for en del år siden. /sg 

 

Hør driftsleder i Kommunen 

Jens Galsby fortælle 

på DR P1 den 12. juni 2019.  

Link findes på hjemmesiden. 

Foto DR/Anna Hjortdal © DR P1 

3 måneder senere 

Foto DR/Anna Hjortdal © DR P1 

rm 
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Rudersdal kommune har åbnet en flot 

portal om den grønne omstilling på sin 

hjemmeside. Her kan man læse om 

kommunens planer og initiativer, og 

der er råd til virksomheder og borgere. 

Søg efter ”Grønomstilling” 

 

 

Dialogmøde med Rudersdals kommune 

I august holdt Grundejerforeningen det årlige dialogmøde med direktør Iben Koch 

fra Kommunen. Sven Herting og Lene Lone Pedersen deltog fra Grundejerforenin-

gen. 

Man drøftede Torvets fortsatte fornyelse. Blandt andet fremhævede Grundejerfor-

eningen det gamle forslag om et hævet fodgængerfelt henover Trørødvej. Det ville 

binde Torvets 2 sider bedre sammen. 

Grundejerforeningen takkede for cykelstier og bump på Frydenlundsvej, men havde  

fortsat ønsker til hastighedsdæmpende foranstaltninger på de gennemgående veje. 

Så er der udsigt til, at der fortsat kan holdes Sankt Hansbål på Kohaveengen. Kom-

munen kan give tilladelsen, og forvaltningens biologer havde vurderet, at den årlige 

Sankt Hans fejring var uproblematisk. På den anden side har kommunen i øvrigt 

intensiveret arbejdet med projekter til naturbeskyttelse. 

Endelig blev foreningens medlemmer inviteret til en rundvisning på det renoverede 

rådhus. Mere herom senere. /rm 

Grøn portal - Kommunens grønne initiativer 

 

Stort fremmøde til Skt. Hans på Kohaveengen i 2019 - og det fortsætter nok de næste år. 

Grøn omstilling handler også om at sikre 

biodiversitet og det kræver fornuftig pleje 

af naturen og for grundejeren fornuftig 

pleje af haven. 

Men der er også lovkrav til grundejeren:  

Grundejeren skal også passe på livet i haven 

Som grundejer kan du holde øje med det liv, der kan udfolde sig på din grund, og passe på det. 

Har du fx flagermus i et af dine træer, må du ikke uden videre fælde det, da flagermusen, som bor der, er 

fredet 

Et enkelt træ kan huse utrolig meget liv og måske fredede arter såsom spætter og flagermus, så i denne 

sammenhæng er det godt at kende til: 

”Artsfredningsbekendtgørelsen” (Retsinformation) 

HUSK at din kompostbunke er som vores skovbund: Fuld af liv. 

Vi skal passe på vores dyr og arter på samme måde, som vi forventer, at andre passer på giraffen på 

savannen eller den truede elefant.  

sbch 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183107
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- et debatindlæg fra de 2 redaktører: 

Der bygges en del huse i Trørød  på 

grunde hvor de gamle sikkert utids-

svarende huse uden videre rives ned. 

Men samtidig ser vi at grundene ryd-

des totalt for træer og buske; også 

vækster, der ikke står i vejen for byg-

geriet. 

Uden nævneværdig fornemmelse for, 

hvad det vil sige at bevare stedes 

karakter, mejes i mange tilfælde næ-

sten hundrede år gamle træer og me-

terhøje rhododendronbuske kritikløst ned. Bagefter anlægges øde græsplæner og 

træterrasser uden omtanke for 

biodiversiteten. 

Det undrer os, netop fordi folk 

tiltrækkes af Trørød som en 

charmerende lille grøn enklave 

med en udefinerlig, men særlig 

atmosfære, hvorefter de gør, 

hvad de kan for at ødelægge 

dette særlige ved Trørød. 

Inspireret af fornuftige regler, 

som håndhæves i flere kommu-

ner i Californien, foreslår vi, at 

Grundejerforeningen drøfter 

med Rudersdal kommune, om 

det kunne være en idé at en 

parcelhusejer skal søge Kom-

munen om lov til at fælde træer 

på mere end 30 cm i diameter. 

Dette ville også harmonere 

godt med Kommunens målsæt-

ning om flere træer og bevaring 

af den grønne kommune. 

Mvh René Moss & Suzanne 

Gravesen 

Trørøds grønne profil - de store træer 

Her vises eksempel på, at man har bevaret store 
træer som markante profiler i haven. 

Byggeriet på en udstykning fra en gammel have 
er planlagt med størst mulig hensyntagen til den 
eksisterende beplantning. 

Billedet til venstre viser den bevarede beplant-
ning bag jordbunkerne på billedet til højre. 

Overalt omkring Trørød ses smukke 
skovpartier, som er med til at give 
Trørød dens store herlighedsværdi 
og særlige charme.      Fotos: sg  
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Cykelstierne på Frydenlundsvej 

2. fase er nu snart fuldført. Beboerne 

på Frydenlundsvej har haft mange 

trængsler med støj og en ensrettet vej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundejerforeningen er meget tilfreds 

med resultatet. Passagen over Kikha-

nerenden er æstetisk flot og med træ-

udtyndingen er det dystre forsvundet. 

Vi ved, ikke alle er glade. Fremkomme-
ligheden er mindsket af parkerede biler. 
Men derved holdes også farten nede, 
og det lægger vi vægt på.    /rm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Den bratte afslutning af cykelstien ud på 
kørebanen, nær grisestien, forsvinder. 

Vigtige debatter på Folkemødedagen 

Folkemødedagen 31. august på Havarthigaarden havde rigtig fint fremmøde af 

borgere til mange spændende debatter. Der var fx en debat om Rudersdal og den 

kommende affaldssortering, borgernes mening til politikerne om, hvordan Ruders-

dal skal se ud i 2030, om skovene omkring os og om et pesticid-frit Rudersdal. 

Sidstnævnte er jo aktualiseret ved de seneste målinger af vandkvaliteten på bl.a. 

Trørød Vandværk som viste for høje værdier af det giftige DMS. 

De politiske partier og rigtig mange NGO’er havde bemandede stande på Havarthi-

gaarden, hvor alle kunne stille spørgsmål eller tage problemstillinger op. Formålet 

med Folkemødedagen er jo netop dialog med og mellem borgerne. Der var hele 16 

forskellige debatter hen over dagen. Så der bliver rige muligheder for Trørøds bor-

gere til at sætte et kraftigt aftryk på næste års Folkemøde.         /CarstenThaarup  

Rundkørslen er flot fuldendt med asfalt og afstribninger. Cykelstierne anes akkurat. 

rm 

rm 

rm 



Til Medlemmerne af 
Trørød Grundejerforening, 

Dette blad bliver omdelt til vore medlemmer ud fra en adresse-

fortegnelse. Navn og adresse er derfor ikke længere påtrykt bla-

det. Begge tiltag for at spare porto og trykkeomkostninger. 

Vi tilbyder også, at du kan få bladet tilsendt pr. mail. Er du inte-

resseret i at modtage bladet på denne måde, send os da en mail 

(kontakt@troeroed.dk) med navn, adresse og den mailadresse, 

du ønsker vi sender til. 

Modtager du fejlagtigt bladet, hører vi det gerne. 
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Igen i år sørger juletræsgruppen for at Trørød får et træ på Torvet, og de inviterer 

til 

Julehygge på Trørød Torv 

Fredag den 29. november 

Der kommer nok et program som de seneste år, men følg med på vor hjemmeside. 

I Grundejerforeningen er vi glade for denne tradition, der støttes økonomisk af 

Torvets butikker, og Grundejerforeningen giver også et beskedent bidrag. 

Vi opfordrer alle til at lægge vejen forbi på dagen. 

Vigtigt nyt for Trørød 

På denne plads vil vi fremover notere vigtigt nyt for Trørøds borgere. Vi kan ikke være helt 

aktuelle, så søg altid efter informationer i lokalavisen, hos kommunen eller på nettet. 

• Forslag om Bus 193/195 får halv times drift i dagtimerne uden for myldretiden. 

• Serviceordninger ophører fra 2020. Kig efter besked fra Kommunen i din e-boks. 

• Affaldssortering ude hos borgerne indføres i 2020. Du får brev herom. 

• Vedbæk bibliotek nedlægges i sin nuværende form. 

Halloween 2019 ? 
I 2018 arrangerede nogle af butikkerne på 

Torvet uhyggelige Halloween tableauer og 

tilbød forskellige events. 

Min vej op til Torvet bød på uhygge med 

lys og lyd bedst som man gik i egne tanker. 

Det er endnu for tidligt på året til, at vi har 

hørt rygter om, at uhyggen går igen, men 

sådant spøgeri kan ikke lige manes bort.  
rm 


