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Glædelig julGlædelig julGlædelig julGlædelig julGlædelig jul
til alle i Grønnehavetil alle i Grønnehavetil alle i Grønnehavetil alle i Grønnehavetil alle i Grønnehave

og til vore trofaste annoncørerog til vore trofaste annoncørerog til vore trofaste annoncørerog til vore trofaste annoncørerog til vore trofaste annoncører
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Julehilsen fra bestyrelsen

Et årtusinde er ved at rinde ud,
og hvor mærkeligt det end
lyder, skal vi nu snart til at
skrive 2000 efter datoen –
suk! nu havde man ellers lige
vænnet sig til at skrive 1999.

Meget er sket i Grønnehave i
det århundrede, vi nu er på vej
ud af. F.eks., blev foreningen
stiftet den 12. marts 1922 –
ja, tænk det er faktisk så
længe siden. Det er nu ikke
fordi jeg selv kan huske det
eller har deltaget i den stif-
tende generalforsamling. Der
er nok nogle, der tror at ”ham
det gamle fjols, som altid
brokker sig over grundejerne”,
har oplever foreningens stif-
telse, men så gammel er jeg
altså ikke.

Mens vi nu er ved det med ”at
brokke sig”, så har bestyrelsen
en lille bøn. Vil I ikke nok
være rare at parkere bilen på
Jeres egen grund og ikke ude
på vejen? Det strømmer ind
med henvendelser om lastbiler,
der kører på fortovene. Nogle

gange kan vi ikke finde synde-
ren – og hvis vi er så heldige at
finde ham, har vi en masse
bøvl med at få vores ret.

Tænk lige på, at foreningens
veje er smalle, og når I parke-
rer Jeres privatkøretøj på ve-
jen (hvilket vejen jo ikke bliver
bredere af), så kommer lastbi-
len og kan ikke komme forbi,
hvad gør han så? Jo - op på
fortovet - fordi han skal forbi,
og så har vi balladen…….

I nyere tid, dvs. efter 2. ver-
denskrig og i min tid som for-
mand for grundejerforeningen,
er der trods alt også sket ”no-
get”.  Vi har fået lavet veje og
fortove – suk!. ”Det skulle
være så godt og så ’det bare
skidt” – eller hvad?
Nej, nej og atter nej – det er
måske ikke gået, som vi tro-
ede – men helt så ringe er det
vel ikke. Ak ja, der har været
og er stadig lidt småting til-
bage. Bestyrelsen håber trods
alt på, at alle er blevet glade
for de nye veje og fortove.
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ANNONCE - SCHEEL & ORLOFF
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ANNONCE - KONGELUNDENS BYG

Grundejerforeningens besty-
relse vil herved ønske alle i
foreningen en rigtig glædelig jul
og et godt og lykkeligt nytår.
Tak fra bestyrelsen for det
forløbne århundrede. Hvis alt

går vel, ses vi til den første
ordinære generalforsamling i
det nye årtusinde.

p.b.v.
Heinz Reimer
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Et lille hjertesuk .....

Så har jeg atter tilbragt en god
del af min weekend med at få
dette foreningsblad til at tage
sig godt ud. Jeg gør det gerne
og hygger mig også med
arbejdet, som jeg ganske
frivilligt har blandet mig i. Jeg
fungerer nemlig som ulønnet
praktisk gris i bladudvalget.

At der stort set aldrig kommer
reaktioner på bladet - hverken
hvad angår indholdet eller
udseendet - har jeg efterhån-
den vænnet mig til. Det har i
årenes løb ikke skortet på
opfordringer fra bestyrelsens
side til, at I alle kan komme til
orde på disse sider. I har alle
muligheder for at få indflydelse
på såvel indhold som udse-
ende af Jeres foreningsblad.
Det er ganske gratis at få bragt
indlæg i bladet, og I kan også
bruge bladet til f.eks. at købe
og sælge forskellige ting,
efterlyse legekammerater til
Jeres børn, tilbyde at hjælpe
hinanden med at passe børn,
hunde og haver - eller efterlyse
pasning af børn, hunde og

haver. Mulighederne er utallige;
det gælder bare om at sætte
gang i fantasien!

Som reaktion på dette lille
hjertesuk regner jeg med, at det
vil strømme ind med henvendel-
ser fra alle Jer, der hidtil har
holdt sig beskedent i baggrun-
den. For det kan da ikke være
fordi I bare er sløve, vel??? De
fleste af Jer kan da godt give
Jeres mening til kende på den
årlige generalforsamling, hvor
nogle benytter lejligheden til at få
afløb for årets sammensparede
aggressioner, men så har I
måske brugt krudtet op?

Jeg glæder mig vildt til at høre
fra Jer. Skriv til mig enten via
den gode, gammeldags post, via
e-mail, put et brev i min post-
kasse, eller ring.

Mange hilsener
Britta Reimer
Munkebjergvej 93 A
tlf. 32 50 65 38
e-mail: britta.reimer@get2net.dk
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En ny nabo rykker ind!
af Poul Bo B. Sørensen
sognepræst ved Skelgårdskirken

For nylig var jeg på besøg i
Ørestadsselskabet. Det er det
store selskab, der tager sig af
planlægning, projektering,
bygning og salg af Ørestaden.
Det var særdeles interessant at
se deres modeller af byen,
som den ser ud på skitse for
den største dels vedkom-
mende. Men der er også lavet
små modeller af nogle færdige
tegninger til kæmpestore
byggeprojekter.

To indtryk fæstnede sig i min
bevidsthed efter besøget. Det
første er, at det bliver stort.
Ørestad City er ikke bare en
plan, men navnet på den by,
der kommer til at ligge nord
og syd for motorvejen derude
på fælleden. Huse i op til 20
etagers højde. En by, som
kommer til at ligne og være en
storby, som vi kender den fra
andre metropoler.

Det næste indtryk er, at dette
er min og vores nye nabo. Det

er ikke bare en enkelt ny nabo
ved siden af, der rykker ind,
men en meget stor nabo.

Det betyder, at alle vore
historier om dengang vores
lokale område var marker og
ude på syvende kartoffel-
række for altid bliver forhisto-
rie. Vi bliver ganske enkelt
nabo til hovedstadens nye
centrum ved siden af det indre
København. Vi kommer til at
ligge i centrum af det hele!

Denne tanke har en dobbelt
virkning på mig. For det første
er det lidt skræmmende og lidt
trist. For vi elsker jo vores
stille område her. Det vil vi
gerne blive ved med. Lad
endelig højhusene holde sig så
langt væk, at vi ikke kan se
dem herfra. (Det vil de kunne
på Finderupvej.)

Men det er nu også lidt spæn-
dende. Jeg tænker ikke på
den eventuelle merværdi på
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huset. Der er noget ved det at
være i centrum.

Sådan har jeg det også med
julen. For i julen rykkede en
stor nabo ind. Godt nok blev
Jesus født julenat i Betlehem
og for 2000 år siden, men
hans nærvær som menneske
på vor jord, er stadig den
samme.

Fra at leve i et hjørne i stilhed
for Gud, så er Gud igennem
Jesus rykket ind i nabolaget.

Det er lidt skræmmende, for
det er den levende, store Gud,
der i Jesus er kommet så tæt
ind på mig, at han kender selv
antallet af hår på mit hoved.

Det er også spændende, for
han bygger ikke i så stort
format, at det helt overskygger
mit liv. Han viste sig at være
det kærligste menneske, der er
set på jorden. Han søger ikke
profit, står tværtimod til vores
tjeneste. Han vil bygge med på
vort hus. Vort indre hus. Han
vil opbygge en stærk bygning
af tro, der er forvisset om, at
hans liv på jorden banede
vejen ind i evigheden ved hans
død og opstandelse. Denne jul
ønsker han at opbygge mit hus
med troen som grundvold og
mure, barmhjertigheden som
isolering og kærligheden og
trofastheden som den indre
atmosfære.

Glædelig jul!
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En julehilsen
til bestyrelsen

Jeg vil benytte denne lejlighed til at
sige tak for godt bestyrelses-
arbejde i 1999. En særlig tak til
Boe, der har haft alt sliddet med
hovedistandsættelsen. Jeg ønsker
Jer og Jeres familier en rigtig glæ-
delig jul og et godt, lykkeligt nytår
med megen fremgang og lykke.

Mange hjertelige julehilsener fra
Heinz
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ANNONCE - TONNY BOËTIUS

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

a
p
s
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ANNONCE - DANSK KLOAKRENOVERING

Hovedistandsættelsen
v/Boe Andersen

Hovedistandsættelsen er nu
endelig afsluttet, der udestår kun
nogle enkelte småting, der skal
rettes. Et endeligt regnskab vil
blive udarbejdet, så det vil kunne
fremlægges ved foreningens
generalforsamling til marts.

Jeg vil her ved afslutningen af
istandsættelsen gerne have lov til
at takke alle Jer, der har givet Jer tid
til at henvende sig med observatio-
ner, der er gjort mens arbejdet har
stået på, sådan at fejl og misforstå-
elser kunne blive rettet - samt for
udvist tålmodighed over de
trængsler, mange har måttet
gennemgå i denne periode.

Jeg ved også, at enkelte har følt sig
trådt over tæerne, men min opgave
har været at arbejde for en hel-
hedsløsning indenfor de budget-
rammer, der på forhånd var givet.

Det er lykkedes at holde budget-
tet, og det er lykkedes at gennem-
føre en istandsættelse af forenin-
gens veje og fortove, så vi kan
være dem bekendt mange år
fremover med en minimal
vedligeholdelsesindsats.

Det vil naturligvis kræve, at alle
foreningens beboere bakker op om
dette vedligeholdelsesarbejde ved
at holde asfalt- og flisearealer fri
for ukrudt samt renholde rendeste-
nen, sådan at vores afvandings-
system ikke lider unødig overlast.

Desværre er flere vejhjørner
allerede blevet beskadiget af tung
trafik, hvorfor det er bestyrelsens
hensigt at foreslå beskyttelse af
hjørner ved ilægning af forstær-
kede fortovsfliser og opsætning af
såkaldte steler ved udsatte
vejhjørner i stil med de, der er
opsat ved Brønderslev Allé.
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ANNONCE - DEN DANSKE BANK
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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 (HCS) 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.


