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Hermed lidt orientering om forskellige emner. 

 

HJERTESTARTER 

Så lykkedes det. Hjertestarteren er opstillet og klar 

til brug. Den er placeret tæt ved vej-y-et 

Søndergårdsvej/Søndersøvej - mere præcist lige 

overfor Søndersøvej 59. Den er registreret med 

koordinater i de forskellige registre, og der findes 

en APP vedrørende placering af hjertestartere, som 

også viser vej til vores. 

Hjertestarteren er til rådighed for alle i 

lokalsamfundet. Efter flere forhandlinger med 

Furesø Kommune fik vi tilladelse til opstilling på 

stedet og tilslutning til kommunens elforsyning. Vi 

skal ikke betale for strømforbruget.  

Den indkøbte hjertestarter er den mest moderne på markedet, bl.a. kan den uden skift af elektroder 

benyttes til børn. Det sidste, syntes vi, er vigtigt. Der er mange børn i kvarteret, og skulle ulykken være ude 

fx ved badebroen, så er hjælpen tæt på.  

Hjerteløbere: Vi opfordrer alle til at overveje at melde sig som hjerteløber. Mere information omkring 

dette kan findes ved at følge linket: https://hjertestarter.dk/hjerteloeber. 

Betjening. Når man åbner skabet, som du kan se på fotoet, 

lyder der en alarmtone. Man tager blot hjertestarteren ud af 

skabet og bringer den til ulykkesstedet. Når hjertestarteren 

åbnes, vil den i klar tale på dansk instruere om, hvad der skal 

ske.  

Hjertestop red liv. Er ulykken ude, så er her syv vigtige 

procedureråd: 

• Skab frie luftveje 

• Ring 1-1-2 

• Giv hjertemassage – 30 tryk 

• Giv kunstigt åndedræt – 2 pust 

• Giv skiftevis 30 tryk og to pust 

• Brug hjertestarter, hvis der er en i nærheden 

• Fortsæt indtil redderne tager over 

 

https://hjertestarter.dk/hjerteloeber


Husk – du kan ikke gøre noget forkert. Ethvert forsøg kan kun 

hjælpe til at få liv i den ulykkesramte. 

Kursus: Hjerteforeningen og andre tilbyder korte kurser i 

betjening af hjertestarter og genoplivning. Bestyrelsen 

overvejer at arrangere et hjertestarterkursus her i efteråret. 

Men giv gerne en interessetilkendegivelse for dette på 

info@soendergaardsvillaby.dk, så vi kan fornemme on vi skal 

gå videre med dette initiativ. Vi skal mindst være 12-14 

deltagere. 

På utallige hjemmesider kan der desuden læses mere om 

hjertestartere. Vi anbefaler, at I går en tur og tager hele 

familien med, også børn, så alle kan se, hvor hjertestarteren 

er placeret. I øverste venstre hjørne er der på selve 

hjertestarteren et grønt flueben, som signalerer, at alt er i 

orden. Rapporter venligt til bestyrelsen, hvis det observeres, 

at det grønne flueben ikke er tilstede. Men undlad at tage hjertestarteren ud af skabet. Den må kun 

udtages ved serviceeftersyn og i ulykkestilfælde. 

 

KLIMAPROJEKTET & Vandforsyningen 
Der har været en del rod i forbindelse med opgravninger og afspærrede adgangsforhold. Men det skal være 

galt, før det bliver godt. Furesø Kommune meddeler, at afslutningen af klimaprojektet desværre er blevet 

forsinket af den megen regn, vi har haft i de sidste to måneder. Oprindelig var planen en afslutning ultimo 

oktober, men vi kan under alle omstændigheder forvente afslutning inden jul. Der afholdtes byggemøde 

tirsdag den 29. oktober, og hvis man har tilmeldt sig nyhedsbrevet omkring klimaprojektet modtog man 

samme dag et sådan. Der vil blive afholdt en afleveringsforretning, hvorunder bl.a. retablering af 

fortovsfliser bliver diskuteret. Det forlyder, at det er vandforsyningen, som er ansvarlig for de skæve fliser.  

Vandværkets omlægning af vandledninger og stik kan ikke afsluttes på en fast dato, idet det er individuelt, 

hvem der skal have udskiftet vandstik og hvornår. 

 

LILLE ROKERING I BESTYRELSEN & GENERALFORSAMLING 
Formanden fylder 79 år om få uger og vil gerne på ”pension”. Derfor har bestyrelsen den 26. oktober 

konstitueret sig med Claus Johannessen som formand. Per Lausen arbejder videre med ”forefaldende 

arbejde” til generalforsamlingen, som afholdes torsdag den 18. marts 2020 kl. 18. 

Vi vil gerne gøre generalforsamlingen lidt mere festlig i anledning af foreningens 100 år jubilæum. Vi 

indleder med en kort og kontant generalforsamling for derefter at hygge os med en lidt festlig middag. 

Bestyrelsen håber, at mange har lyst til at deltage. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi søger om lån af 

Skovhuset. 

Nye bestyrelsesmedlemmer. Det peger på, at vi får brug for tre nye bestyrelsesmedlemmer. Vi beder 

derfor om en tilkendegivelse fra dig, hvis du har lyst til at deltage i den videre planlægning af foreningens 

arbejde. Du skal regne med ca. fire korte bestyrelsesmøder om året og lidt deltagelse i de forskellige 

arrangementer. Men vi kan alle fem nuværende bestyrelsesmedlemmer meddele, at arbejdet er både 

hyggeligt og interessant. 
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FASTELAVN.  
Søndag den 23. februar er der tøndeslagning for alle børn. Sæt kryds i kalenderen. Invitation udsendes 

senere. 

 

JUBILÆUMSSKRIFT 
Det skal markeres i form af et festskrift, at vores forening er blevet 100 år. Annette Winkel har påtaget sig 

det omfattende arbejde at udarbejde et jubilæumsskrift. Hun har samlet en kvalificeret gruppe omkring sig, 

og allerede nu foreligger et førsteudkast. Meget spændende og interessant læsning om vores område. 

Vidste du, at ivrige folk på ”Søndersøgaard” i sin tid forsøgte sig med at tørlægge Søndersø? Nej vel. 

Forsøget mislykkedes heldigvis, og vi har i dag den smukkeste sø med et rigt dyreliv.  

Vi vil jo allerhelst udgive et trykt Jubilæumsskrift, som også kan afleveres til nye beboere, men vi har tæret 

hårdt på pengekassen. Hvis nogen af jer har forbindelser måske til en arbejdsplads, hvor vi kan få trykt 

materialet (ca. 500 eksemplarer), så hører vi gerne om det. Lige nu hælder vi til at lægge jubilæumsskriftet 

ud på hjemmesiden, men vi går også i gang med måske at finde en sponsor til trykningen. Vi har sat et lille 

beløb af til den grafiske opsætning af Jubilæumsskriftet. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen – Søndergaards Villaby 
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