
Rudersdal Tidende nr. 100 juni 2014

Ny fremtid for ”Bakkevej”
Nu har Byplanudvalget taget stilling til de otte indsigelser, der kom mod lokalplanforslaget omkring 
Bakkevej 23 i Birkerød – det tidligere fritidshjem. Det har resulteret i en bestemmelse om, at byggeriet 
skal standses hvis der undervejs bliver fundet spor af fortidsminder, en fælles forståelse af, at ikke alle 
de gamle træer nødvendigvis bliver fældet, selv om kun ét er kendt bevaringsværdigt, restriktioner på 
den udendørs belysning, tilladelse til etablering af faste hegn og en aftale om, at institutionens indret-
ning og brug må være medbestemmende for, i hvilket omfang dens låge til Anemonestien skal være 
åben. Disse ændringer imødekommer ikke i fuldt omfang alle indsigelserne, men de var på den anden 
side også indbyrdes modstridende, fx mht. antallet af træer, der ønskedes bevaret. Kajerød Nord kan 
herefter se frem til at få en ny moderne og attraktivt beliggende daginstitution som erstatning for de 
institutioner, som ved tidligere lejligheder er besluttet lukket.
   
Fredning af Søllerød Naturpark   
Det var en nitten år gammel sag, der fandt sin afslutning, 
da Fredningsnævnet for København afsagde kendelse i 
den fredningssag, kommunen og Naturstyrelsen havde 
rejst for at få ikke mindre end 28 forskellige eksister-
ende fredninger samlet i én fælles for Søllerød Naturpark. 
Der har været mange indsigelsesperioder, borgerinddra-
gelsesarrangementer, partshøringer og møder i landska-
bet undervejs, og det er bemærkninger til og indsigelser 
mod det samlede fredningsforslag fra april 2012, der nu 
er afgjort. 
      Afgørelsen styrker offentlighedens adgang til områ-
det, dels ved at regulere adgangen til private parkarealer 
og golfbanen, og dels ved specifikt at udpege tre stier 
som kommunen skal retablere, bl.a. for at forbinde Høje 
Sandberg med Rude Skov. Det bliver præciseret at landbrugsbygninger, der bliver overflødige, kun må 
bruges til andre formål efter godkendelse i Fredningsnævnet, den maksimale højde for lysanlæg bliver 
ændret fra to til kun én meter, og der bliver sat en frist for udarbejdelse af plejeplaner for de forskel-
lige dele af området – ét år for de private ejere, flere for kommunen, som er ’plejemyndighed’ for langt 
den største del af arealet. Og Fredningsnævnet afgør endeligt, at der skal udbetales godt 400.000,- kr. 
i erstatning til de berørte ejere.
      Der skal nok være enkelte af de private grundejere, der ikke er tilfredse med denne afgørelse, men 
generelt har både private lodsejere, brugere og naturorganisationer vist positiv interesse for projektet 
hele vejen, og medvirket til at finde de nødvendige kompromiser i det meget komplicerede og omfang-
srige sagsforløb. Det færdige resultat er blevet rigtig godt, og nu skal der følges op med nogle formi-
dlingstiltag, der kan gøre flere opmærksomme på dette eneståede område.  
(læs meget mere på www.lokallisten.dk)

Om at tage sig af og tage sig ud 
Den gamle redaktør var på et plejehjem som tilforordnet ved det nylige EP-valg. En af beboerne, en 
statelig dame på 100 år, kom til afstemning i sin kørestol med en neglelak på i nøjagtigt samme nu-
ance lilla som hendes bluse og cardigan – det var simpelthen så raffineret, at man slet ikke kunne lade 
være med at sige det til hende. Hun lyste endnu mere op og sagde, at det var personalet, da hun fik 
den bluse på i går. Og hun var ikke den eneste, der var i hvert fald en beboer mere med den lilla og en 
med guldneglelak. Det var tydeligt, at de nød at se godt ud, så en stor cadeau til personalet på Hegns-
gården i Nærum!    

Farvel og tak til plakatlæserne - måske 
Dette er det sidste nummer af Rudersdal Tidende, der udkommer som plakat. Det bliver dyrere og 
dyrere at føre valgkamp, og da Lokallisten ikke har nogen stor økonomi, er de ca. 20.000,- kr. om året, 
det koster os at leje pladsen, mere end vi kan klare. Vi har været glade for at have den, selv om vi 
ikke altid har været lige kvikke til at udgive næste nummer, og vi vil være meget kede af at miste de 
læsere, som vi ’kun’ har haft kontakt med ad denne vej. Der skal derfor lyde en kraftig opfordring til at 
gå ind på www.lokallisten.dk og krydse af, at man gerne vil have den elektroniske udgave tilsendt som 
mail. 
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