
Brøndsted, november 2020 

Grf. beboere/medlemmer 

Vedr. nye lamper – bliver du ”blændet” i dit hus, på din grund, så læs lige med og giv en tilbagemelding.  

Videre lidt øvrig info. omkring lamper og lidt ”mangler”.  

Som I nok alle har bemærket, så er vi blevet ”godt oplyst”, idet der er sket udskiftning af de gamle Scott lamper (de 

runde sorte) og af lampehovederne/lyskilderne på de høje lamper (bøjlelamperne er bevaret, for nuværende).  

De nye lamper er selvfølgelig godt og giver temmelig meget mere lys i vores område – men flere steder, er de meget 

kraftigt lysende lamper også til gene. Vi er nogle, men ved ikke, hvor mange, hvor vi rent faktisk kan færdes både i 

haven og indendørs uden at tænde eget lys midt om natten, hvor der ellers burde være ”buller-mørkt”.  

Vi er i dialog med Kommunen og vi skal finde en løsning for de af os, der er blevet udstyret med ”projektør” ind i hus 

og have. De små lamper er på overdelen forsynet med en pil – og man kan bemærke, at det bestemt ikke er 

ligegyldigt, hvilken vej lamperne vender – måske mest tydeligt på skolestien – til den ene side kastes lyset skråt (og 

kort ned), synligt på skolestien, hvorimod lamperne til den anden side kaster et højt og meget kraftigt lys. Videre er 

flere af de høje lamper nu også så kraftige, at det for flere er generende med ”spot-lys” ind i huset.  

Nogle af lamperne (de små) vil kunne drejes og de store vil kunne blive ”blændet”, hvor de lyser ind til gene. Man har 

”fat i” noget spray, der kan påføres lampehovedet til den side, hvor lyset generer. Spray skulle efterlade glasset på den 

del man ønsker som glas, der syner ”frostet”, kender vi måske fra nogle af vores egne vinduer, badeværelse, 

hoveddøre m.m. 

Det er mere eller mindre umuligt at gå rund og ”gætte sig til”, hvor lamper kan være generende, så skal 

bede de af Jer, der oplever dette om at skrive en mail til undertegnede og gerne lidt præcist om, hvilken 

lampe og hvilke gener det måtte give (altså ikke bare ”lampe ved nr. xxx”. 

 

Samtidig søger vi om en lampe for enden af p-pladsen, hvor man går ind mod de 2 rækker mod boldbanen. Her er 

der direkte mørkt og har været en udfordring gennem ”altid”, skyldes til dels, at når p-pladserne er fyldt, så står 

lamperne ”på den forkerte side af de parkerede biler”.  

Videre har vi et ønske om, at skolestien forsynes med lamper på de sidste ca. 170 meter (altså fra den nederste 

række i vores bebyggelse til bommen ”for enden af mosebakken”). Da man forsynede Skolestien med lys skete det i 

forbindelse med etablering af Supercykelsti, men den fortsætter jo af Maglehøj Alle, hvorimod skolebørn og andre af 

os her fra Veksø, jo benytter ”mosebakken”. Ligeledes mangler der lys på stien langs boldbanen, mod skolen/hallen, 

lamperne blev i sin tid ”efterladt” på den tidligere sti, der nu forløber ”inde på skolens område”.  
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