
 
 

 
 

Grundejerforeningen "LYSET" arrangerer tøndeslagning på Steins Plads 

Søndag d. 18/2 kl. 14.00 
for børn og voksne i alle aldre 

Der er som sædvanlig uddeling af fastelavnsboller og kakao, men fortrinsvis til børnene i "Lyset". 

   

Fotos fra sidste års fastelavn på Steins Plads. 

Nyt på hjemmesiden 
Lysets hjemmeside opdateres hen ad vejen. Siden generalforsamlingen er der bl.a. kommet følgende nyt: 

• Tilføjelser til listen med anbefalinger af håndværkere  
• Opdatering af siden om vinduer. Nu findes der også filer med præcise tegninger i AutoCad og pdf-format 

af vinduer for et af husene i Lyset. 
• Nyhedsbrev fra Valby Grundejerforening, januar 2007  



 

Referat fra Lysets generalforsamling 
Referatet fra Lysets generalforsamling i oktober er udsendt pr. mail og ligger desuden tilgængeligt på vores 
hjemmeside www.lyset-i-valby.dk. Skulle du være så uheldig ikke at have internet-adgang, kan du hente et trykt 
eksemplar hos Arne, Fengersvej 7, tlf. 3616 1493. 

I referatet kan du bl.a. læse om hvorfor det er værd at overholde den bevarende lokalplan, og om erfaringer 
med indbrud.  I Lyset er det flere gange sket, at årvågne naboer har set noget mistænkeligt og har tilkaldt 
politiet. Det har ført til at tyve er blevet pågrebet. Så hold øjnene åbne! 

 

Projektet om bredbånd i Lyset bliver ikke til noget i denne omgang 
I forbindelse med en planlagt fortovsrenovering på Carl Langesvej har Lysets Bredbåndsudvalg været i livlig 
aktivitet for at få opklaret, om der var tilstrækkelig opbakning til at få gravet rør til fiberkabler ned ved denne 
lejlighed. Vi havde sat en tidsfrist indtil 13. januar for at melde sig som interesseret i projektet. Der var imidlertid 
ikke tilstrækkeligt mange interesserede til at projektet kan hænge sammen økonomisk, så projektet bliver ikke til 
virkelighed i denne omgang. 
Se websiden http://www.lyset-i-valby.dk/Bredbaand.htm  for at få mere at vide om  bredbåndsprojektet. 
 

Velkomstpakke til ny beboere! 
På Lysets generalforsamling blev det foreslået at der skulle laves en velkomstpakke til ny beboere – bl.a. for at 
øge forståelsen for, at vi skal værne om vores miljø i Lyset og overholde den bevarende lokalplan. 

Nytilflyttere - og ”gamle” beboere der ønsker det - kan nu få en velkomstpakke ved at henvende sig til en af 
følgende: 

• Morten Hach, Eschrichtsvej 20  
• Kurt Henriksen, Fengersvej 23  
• Helge Rørdam Olesen, Fengersvej 19  

 
Velkomstpakken indeholder: 

• Et lille velkomstbrev 
• Pjecen Lyset i Valby. Glimt af en københavnsk byggeforenings historie. 
• Den bevarende lokalplan 
• Et nummer af Lysavisen, der indeholder en adresseliste over Lysets udvalg 

 
Grundejerforeningens bestyrelse får ikke automatisk at vide, når der flytter ny beboere ind.  
Derfor: Hvis du får en ny nabo eller genbo, så gør ham/hende opmærksom på tilbuddet om velkomstpakken.  

 

Invitation fra Grøn Valby 
Invitation til Energi – Homeparty i ”Lyset” 

Grøn Valby inviterer igen til Energi-Homeparty i ”Lyset”, hvor I kan komme og få gode råd til, hvordan forbruget 
af el, vand og varme kan nedsættes – til gavn for økonomien og miljøet. 

Et Energi-Homepartyet varer 1-1½ time, det er gratis og bliver afholdt hos en af jer. Under besøget snakker vi 
om vinduer, isolering, el-apparater, elforbrug og vandforbrug. Vores viden er meget bred og generel, og vi er 
derfor ikke fag-eksperter indenfor de byggetekniske områder. Men vi har ideer og gode råd til, hvordan I kan 
komme videre. Efter besøget vil der være mulighed for at låne en Energi-kuffert, så I hver især kan måle jeres 
eget strømforbrug. 

I løbet af det sidste års tid har vi besøgt mange villaer i Valby. Alle har oplevet, at de har kunne ændre noget i 
deres hjem stort som småt.  

Der er planlagt 2 Energi-Homepartys i ”Lyset” i februar:  

� Torsdag d. 15. februar kl. 16.30 

� Tirsdag d. 20. februar kl. 16.30  

Ved tilmeldingen får I besked om, hvor i grundejerforeningen det foregår.  

Tilmeld jer hos Grøn Valby på mail eller via telefon.   

Helle Nielsen, tlf. 8233 4504/2762 4443, mail helle@groenvalby.dk. 

http://www.lyset-i-valby.dk/Bredbaand.htm


Fra et energi-homparty i Lyset 
I oktober afholdt Grøn Valby et  energi-homeparty i Lyset hos Tinna Villesen på Carl Langesvej. Vi var 7-8 
fremmødte, der fik en hyggelig snak om energi, isolering og vore huses byggemåde. Det var nok forskelligt, 
hvad de enkelte deltagere fik ud af snakken, alt afhængigt hvor meget de i forvejen havde gjort ud af vinduer, 
isolering og andre tiltag. Men der er nok noget at hente for næsten alle ved sådan et home party. 
 
Jeg blev selv bl.a. opmærksom på at få kigget nærmere på standby-forbruget på mine elapparater. Man kan jo 
ikke se på en radio eller en dvd-maskine, hvor dyr den er at have stående på standby. Der var efter home 
partyet imidlertid mulighed for at låne en elmåler med hjem, hvor man direkte kan aflæse, hvor dyrt det er at 
have det pågældende apparat tændt. 

For mig viste det sig eksempelvis, at det kostede næsten 200 kr pr år at have radioen stående på standby i 
stedet for at slukke den helt. Nogle af mine apparater skal være tændt hele tiden - andet vil være for upraktisk. 
Men min gennemgang af PC-udstyr samt radio- og tv-udstyr resulterede i, at jeg købte nogle strømskinner med 
afbryderknap. Ved at bruge dem kan jeg  - uden at miste komfort - nedsætte apparaternes standby-forbrug fra 
900 kr årligt til 400 kr. 

Så er der også en hel del at spare andre steder, f.eks. ved at bruge energisparepærer. Da energisparepærerne 
oprindelig kom frem var de ofte store og klodsede og gav et ubehageligt lys. Men det er blevet meget bedre, så 
man efterhånden kan få pærer, der passer til de fleste lamper. Den slags kan man selv eksperimentere med, 
hvis man låner energisparekufferten hjem. 

I øvrigt er det muligt hos Grøn Valby at låne et termometer udformet som en pistol: Man retter ”pistolen” f.eks. 
mod væggen, og kan så præcist aflæse, hvad temperaturen er i lige nøjagtig det punkt, man sigter mod. Dette 
kan være ganske praktisk, hvis man gerne vil have afsløret, om isoleringen i væggen er OK, og om vinduerne 
trænger til ny isoleringslister. -     Helge Rørdam Olesen 

 

Energi-homeparty på Carl Langesvej 

 Miljøkuffert til hjemlån 



 

 

Adresseliste for udvalgene i Lyset: 
Se websiden  http://www.lyset-i-valby.dk/Adresser.htm 
 
 

http://www.lyset-i-valby.dk/Adresser.htm
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