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ÅRGANG 29 Nr. 3 OKTOBER 1999

LØST OG FAST FRA FORMANDEN

af Heinz Reimer, formand

Vi kan ligeså godt starte med det ubehagelige: Ja, ja, vi ved det godt! Det har taget
meget laaang tid med at komme i gang med at gøre vores veje færdige. Og ja, ja, vi
ved det godt! Det har været møgirriterende med disse dumme høje overkørsler fra
Præstefælledvej ind til sidevejene.

Tanken har hele tiden været, at projektet skulle afsluttes så hurtigt som overhove-
det muligt – og dette var også meldingen til foreningens ordinære generalforsam-
ling i foråret. Men så kom ekstraarbejdet på Præstefælledvej, som medførte forsin-
kelse bl.a. fordi rådgiveren ikke ønskede at presse entreprenøren rent tidsmæssigt,
idet dette kunne have medført en prisforhøjelse på ekstraarbejderne, og så kunne
budgettet ikke holde. For jeg går ud fra, at alle er klar over, at de 2 fortovsstykker,
der er blevet hævet på Præstefælledvej, er ekstraarbejder. Det var simpelthen
nødvendigt, fordi der var et problem med hensyn til afvanding og højden på kant-
stenen, når der blev lagt asfalt.

Men i skrivende stund er jeg vidende om, at entreprenøren udfører arbejdet d. 6.-8.
september (altså i 1999!).

Jeg håber, at I har kunnet leve med generne, og hvis ikke kan jeg trøste med, at be-
styrelsen ikke har haft det lettere. Vi har måttet rykke for arbejdets afslutning og
besvare henvendelser fra (forståeligt nok) utilfredse parcelejere, der ønskede at
forhøre sig om arbejdets afslutning.
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Men nu til noget helt andet: De fleste af foreningens veje er trods alt lavet og ser
pæne ud, ikke? Nå, ja, hvis vi ser bort fra alt det skidt og møg som ud for nogle
grundejere ligger i rendestenen. Det undrer mig, at man betaler over 30.000 kr. for at
få lavet en flot fortov og kørebane, og så ikke engang gider bare engang imellem at
fatte en kost og gå ud og feje rendestenen. Jeg kan fortælle, at der ikke er nogen, der
kommer og gør det for Jer – og i øvrigt har man pligt til at renholde rendestenen,
luge ukrudt og sørge for, at afvanding af kørebanen kan foregå uhindret. Ja, ja – jeg
er en sur, gammel mand, der altid brokker sig …..

Det næste er, at vi har alvorlige problemer med vejhjørnerne. De kan simpelthen ikke
holde til, at lastbiler kører over hjørnerne. Jeg tror næsten ikke, at der findes et ene-
ste ubeskadiget vejhjørne – og det på vores fine, nye veje. Nu tænker I nok: ”Hvad
skal vi gøre ved det?”. Det er vel det, vi har bestyrelsen til at klare. Det er også rig-
tigt, vi skal nok bestille en reparation, men det er jo foreningen (læs: medlemmerne),
der skal betale herfor. Til orientering kan jeg oplyse, at det hver gang koster omkring
10.000 kr. at udføre en sådan reparation.

Vi er nødt til at hjælpe hinanden, og hvis I ser en lastbil køre over vores fortove og
vejhjørner, så stop lastbilen, hvis det kan lade sig gøre. Notér bilens registrerings-
nummer (nummerplade) op og klokkeslæt for ”ulykken”. Notér også gerne firma-
navn og evt. udseende på bilen, hvis den bare kører fra stedet. Dette vil være en
stor hjælp, for hver gang vi kan få synderen til at betale, sparer vi foreningen for
udgifterne. Sluttelig kan man jo også rette henvendelse til politiet, hvis synderen
ikke vil erkende at have forvoldt skader. Dette er et opråb til alle for at undgå, at vi
efter ganske kort tid står i den situation, at fortove og vejhjørner kommer til at ligne
det, vi havde før den store renovering.

Så til de sidste ord i denne omgang:

Kære grundejere, som får leveret byggematerialer – det være sig sten, grus eller
andre former for byggematerialer – der bliver afsat på fortov eller kørebane. For det
første vil I være rare at være opmærksomme på, at der under leverancen ikke sker
skader på foreningens veje og fortove. Vær endvidere opmærksom på, at hvis I bor
ud for en rendestensbrønd, dæk den omhyggeligt til, så grus eller sten ikke aflæsses
i brønden. For det andet vil I være rare at flytte/køre disse leverancer ind på Jeres
grund, så hurtigt det kan lade sig gøre, så unødig spærring af fortov/kørebane kan
undgås. For det tredje vil I være rare at rydde op efter Jer, så grus, sten og andre
byggematerialer ikke ved regnvejr kan blive skyllet ned i rendestensbrønden og
derved stoppe afvandingen.

Jeg kunne selvfølgelig blive ved med at skrive en masse belærende ord. Det er nu
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ikke meningen, men det er ikke altid, man tænker på at vareleverancer kan medføre
unødvendige udgifter til brøndrensning, reparation af fortov og asfalt etc. I kunne
jo ved bestillingen gøre leverandøren opmærksom på, at foreningen har forholdsvis
smalle veje, så levering med store sættevogne er uhensigtsmæssig, idet dette som
hovedregel altid medfører, at disse store køretøjer benytter fortovet til hjælp, når
man skal køre ind og ud på vejene. Hvis man gør opmærksom på dette, har man
samtidig gjort opmærksom på, at grundejerforeningen holder øje med disse køretø-
jer. Og hvis der sker skader, vil foreningen kræve sin ret med hensyn til retablering
af påførte skader.

Nyt fra legepladsudvalget
af Helen Jørgensen, bestyrelsesmedlem

Hvad sker der dog i det udvalg? - er der nok flere, der spørger sig selv om. Det er
ganske forståeligt, idet der udadtil ikke ser ud til, at det sker nogetsomhelst.

Men, men, men - udvalget er i fuld gang og har brugt hele sommeren på at få gode
ideer, indhente tilbud og brochurer, ringe til kommunen osv. osv. Vi har gentagne
gange løbet panden mod en mur, og det har til tider været anstrengende.

Det er dyrt at få renoveret legepladsen, og det beløb, der er afsat hertil, rækker ikke
langt. Derfor er der nu fremsendt en forespørgsel til Teknisk Skole om de vil kunne
påtage sig den opgave, det er at få renoveret legepladsen. Renoveringen indebærer
dels at gøre de allerede eksisterende redskaber sikre og forsvarlige, dels at opsætte
nye legeredskaber.

Udvalgets intention er, at legepladsen vil være renoveret i løbet af efteråret - og
helst inden den første sne falder. For at dette kan lade sig gøre, behøver vi hjælp og
helst megen hjælp. Så når der ligger en seddel i Jeres postkasser om en arbejdsdag
på legepladsen, så vær søde at melde Jer. Vi skal have luget ukrudt, slået græsset på
fodboldbanen og malet, og jo flere vi er, jo bedre. Om I kan en time eller to, eller hele
dagen, er underordnet. Jo flere vi er, jo hurtigere bliver vi færdige, og jo hurtigere vil
kvarterets unger kunne bruge legepladsen.

Hvis I har spørgsmål eller ideer til legepladsen, så kontakt os endelig. Også hvis der
skulle sidde nogen rundt omkring, der eventuelt vil være interesseret i at løse
opgaven i samarbejde med andre. Al hjælp vil blive modtaget med glæde.

På bestyrelsens vegne,
Helen Jørgensen Tina Damgaard
tlf. 32 51 29 90, e-mail: hejpaj@image.dk tlf. 32 50 24 02
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INVITATION
TIL

VINSMAGNING

Efter generalforsamlingen i marts 1999 havde vi en hyggelig eftersnak over lidt god
mad og drikke. Vi synes selv, at det var et vellykket arrangement, og vi har nu fået
blod på tanden.
Derfor inviterer vi til vinsmagning

tirsdag d. 26. oktober 1999 kl. 19.00
på Tårnbygårdsskolen

Vinsmagningen forestås af Super Brugsen på Tårnby Torv, der har lovet at vin-
eksperten Verner Hansen kommer og fortæller om 5-6 forskellige franske vine. Samti-
dig vil der blive serveret lidt godt at spise.

Vi kan ikke forsvare, at alle i grundejerforeningen skal betale for et sådant arrange-
ment, og vi må derfor opkræve 75 kr. fra hver enkelt deltager. Deltagerantallet er
begrænset til 2 personer fra hver husstand, og vi må også tage det forbehold, at
vinsmagningen vil blive aflyst ved for få tilmeldte.

Tilmelding og betaling skal ske senest søndag d. 10. oktober 1999 til enten Helen
Jørgensen, Præstefælledvej 104, eller til Boe Andersen, Estvad Allé 1. Medbring
venligst nedenstående kupon, når du betaler.

Tilmeldingskupon til vinsmagning d. 26.10.99 på Tårnbygårdsskolen

Undertegnede:
Adresse:

tilmelder herved personer til vinsmagningen.
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Bestyrelsesmedlem – Gisp !!!!!!!!!!!!!!!!!!

af Helen Jørgensen, bestyrelsesmedlem

Ved sidste generalforsamling blev jeg valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem
i Grønnehave som afløser for John Nielsen. John har jo været medlem i
mange, mange år, så det var jo noget at skulle leve op til. Men som jeg
sagde til mig selv, så kunne jeg jo altid lade være med at genopstille ved
næste valg, hvis det viste sig, at det bare ikke var noget for mig. Så det
var da også med sommerfugle i maven, at jeg begav mig til det første
konstituerende bestyrelsesmøde hos formanden.

Men jeg nåede knapt nok ind af døren hos Heinz, førend sommerfuglene
begav sig ud i grundejerforeningens haver, for jeg blev modtaget med åbne
arme. Ved det første møde blev bestyrelsens opgaver uddelegeret, og alt
foregik stille og roligt. Jeg blev valgt til bladudvalget samt legeplads-
udvalget. Det blev jo besluttet på generalforsamlingen, at legepladsen
skulle renoveres, og derfor er det jo en god start at komme i et udvalg,
hvor man er med fra begyndelsen af en sag og kan følge sagens gang.
Hvor langt vi så er kommet udvalget, får I at vide andetsteds i bladet.

Men indtil dato har alle bestyrelsesmøderne været meget hyggelige og
ikke mindst lærerige. Man lærer hinanden at kende på en anden måde, og
som tilflytter til området er det jo en god mulighed for at komme til at
kende grundejerne og lære, hvorledes bestyrelsesarbejde foregår. Alle i
bestyrelsen er meget hjælpsomme, og jeg har fået al den opbakning og
hjælp, som jeg kunne ønske. Så indtil videre skal bestyrelsen og alle
grundejerne trækkes med mig, for jeg synes faktisk, at det er interessant,
spændende og sjovt at være med.

Så næste gang, der skal vælges nyt medlem eller suppleant, så meld Jer.
Jeg har i hvert tilfælde ikke fortrudt, at jeg blev valgt ind!
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Det varer ikke længe, før vi alle sidder med de nye år 2000-kalendere.
Når du sidder med den nye kalender, kan du allerede nu  sætte kryds ved
søndag d. 5. marts 2000, hvor  Grønnehaves årlige fastelavnsfest finder
sted. Nærmere følger.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

FASTELAVN 2000
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Lidt om alting!

af Boe Andersen, kasserer

Endnu en sommer er gået, og i år bør ingen beklage sig over vejret, mas-
ser af sol og varme, og ind imellem en herlig, forfriskende sommerregn,
der skyllede støvet væk og sørgede for, at græsplænen ikke blev alt for
gul.

Efteråret er så småt begyndt at trænge sig på, med træernes smukke
efterårsdragt i røde, gule, brune og grønne farver. Æblerne kan vi begynde
at høste, og snart er også vindruerne i drivhuset modne og klar til at spise
direkte fra rankerne. Muligheden for indian summer er tilstede, en beteg-
nelse for et par gode varme dage i slutningen af september, starten af ok-
tober. Oprindeligt stammer udtrykket fra de Nordamerikanske indianere,
hvor en sådan periode betød genopblussen af ungdommen hos den ældre
generation. Nå, men hvad har indianere og Grønnehave med hinanden at
gøre? Ikke en fis! Men hvorfor skal det være så kedeligt alt sammen?

Udover at nyde det gode vejr har min vigtigste opgave som kasserer i for-
eningen været at kradse det årlige kontingent ind. Det gik da også no-
genlunde. Alt i alt har I været flinke til at betale - i alt fald var det bedre
end sidste år. Men det kan blive bedre, da der stadig er nogle, der skal
hjælpes med en rykkerskrivelse. Hjælper sidstnævnte ikke, er det besty-
relsens politik at notere disse parceller som ikke-medlemmer.

Antallet af ikke-medlemmer i foreningen er på ca. 35 stk. – og hvad får
de så ud af det? Jo, de sparer 300 kr. i kontingent! Til gengæld får de så
heller ikke mulighed for at læse dette, idet de ikke modtager Grønnehave
Nyt og anden information fra foreningen, ligesom de heller ikke har mulig-
hed for at deltage i foreningens arrangementer og dermed er uden indfly-
delse på vores nærområde. Medlemskabet er også en slags forsikring for
eventuelle skader på fortov og kørebane ud for ens parcel. En lastvogn,
der kører ind over fortovet, kan let anrette skader, der beløber sig til 20
års medlemskontingent. Her hjælper det så ikke at melde sig ind i forenin-
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ENTREPRENØRFIRMAET

J.N. BYG
UDGRAVNINGER · BETONARBEJDE
FLISEARBEJDE · ASFALTREPARATIONER
TANKUDSKIFTNINGER · TRYKPRØVNINGER
AFBLÆNDINGER · SANDFYLDNINGER
BUNDSUGNINGER · OVERPUMPNINGER
OPRYDNING, RENGØRING OG RETABLERING EFTER OLIE-
FORURENINGER UDFØRES INDVENDIGT OG UDVENDIGT

Vittrup Allé 27 · 2770 Kastrup
Tlf. 32 51 46 37 · Fax 32 52 46 39 · Biltlf. 21 26 86 90
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gen, idet bestyrelsen ikke vil optage et ikke-medlem i foreningen, hvis
dennes fortov eller kørebane er beskadiget.

Tårnby kommune modtager mindst én gang om året en liste over de par-
celler, der ikke er medlem af grundejerforeningen, og ved kommunens
årlige vejsyn vil ikke-medlemmer modtage påbud om en eventuel repa-
ration direkte fra kommunen.
Grønnehaves bestyrelse vil ligeledes skriftligt påtale eventuel mis-
vedligeholdelse over for ikke-medlemmer – med kopi af skrivelsen til
Tårnby kommune – for på denne måde at holde vedligeholdelses-
standarden på vores nyrenoverede veje oppe.
Med hensyn til snerydning ud for ikke-medlemmer har vi prøvet, om det
kunne lade sig gøre at springe disse parceller over. Men det er i praksis
meget besværligt og ville ligeledes genere andre medlemmer, der jo skal
kunne færdes på vejene.

Tilbage har jeg så bare at ønske dig og din familie et godt efterår. Tag en
trøje på, gå en tud ud i skoven, når vi får indian summer, og du kan
mærke ungdommen blusse op med det samme – du får også en masse
energi, lige til at feje rendestenen, når du kommer hjem igen!

Åh, ja – for resten: Se lige efter, om dit husnummer kan ses tydeligt ude
fra vejen, også gerne i mørke. Det kunne jo være brandbilen, der ledte
efter det næste gang!
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Grundejerforeningen Grønnehave Foreningens gironummer
Estvad Allé 1 608-2793
2770  Kastrup e-mail: boe.andersen@post2.tele.dk

heinz.reimer@get2net.dk

GRØNNEHAVES BESTYRELSE

Formand Næstformand
Heinz Reimer Anette Cronberg
Munkebjergvej 93 A Vittrup Allé 16 B
32 50 65 38 32 51 15 87

Kasserer
Boe Andersen
Estvad Allé 1
32 50 90 30

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem
Jan Hauder Helen Jørgensen
Vittrup Allé 15 C Præstefælledvej 104
32 51 77 66 32 51 29 90

VÆRD AT VIDE

Tårnby kommune 32 47 11 11, mand.-onsd. kl. 10-14,
torsd. kl. 10-17.30, fred. kl. 10-13.30

Alarm 1 1 2
Brandvæsen 32 50 40 32
Elforsyning 33 12 72 90 (uden for kontortid: 33 12 20 20)
Falck 70 10 20 30
Lægevagten 32 84 00 41
Miljøvagt 32 47 11 11 (uden for kontortid: 40 25 95 01)
Politi (Kastrup) 32 50 14 48
Renovation - HSC A/S 43 29 98 64
Vandværket 32 50 05 69
Vejbelysning 32 50 14 24
Genbrugspladser Vægterparken 32 A

Præstefælledvej 5
Ugandavej 71

Vore medlemmer kan vederlagsfrit benytte containerne på genbrugspladserne
onsd., torsd. og fred. kl. 10-18 samt lørd. og sønd. kl. 10-16. Mindre mængder
kemikalieaffald kan afleveres på modtagepladsen, Præstefælledvej 5.


