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Så gik der atter et år i Grønnehave. Men der er vist
ingen der kan eller vil klage over vores dejlige som-
mer. Dette års sommer vil blive husket i mange år
fremover. Her i den mørke tid ser vi jo alle frem til
foråret, men først kommer Juletiden og Nyt året. En
tid de fleste ser frem til, med jul mad, familie hygge
og juleklip.

Og jeg vil benytte denne lejlighed til at ønske alle i
Grundejerforeningen en rigtig god jul, samt et godt
nytår 2003.

På bestyrelsens vegne
Ejgil Solkær, Formand.

En julehilsen

For at sikre at Grønnehave Nyt bliver levende og læseværdig, skal med-
lemmerne og så yde deres. Derfor er der i hvert nummer plads til læsernes
egne indlæg.

Har du noget på hjerte – nogle oplevelser du vil give videre til andre, eller
skal du bare have luft, så send et par ord til foreningens bestyrelse.

Læserne skriver

Efterlysning

Kagebageejeren af en springform, der ved sommerfesten en meget kort
overgang indeholdt en dejlig chokoladekage med glasur bedes henvende
sig til Sophie, da springformen savner sin „mor“.
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Indfrielse af vejlån

Med henvisning til kendelse af 28.04.1998 om istandsættelse af private
fællesveje, i grundejerforeningen Grønnehave, er det endelige regnskab nu
opgjort og restgælden pr. 01.01.2003 på ejendomsskattebilletterne udgør
følgende:

1,00 andel udgør kr. 22.292,83
0,95 andel udgør kr. 21.178,15
0,50 andel udgør kr. 11.146,39

Såfremt en grundejer ønsker at indfri sin andel af lånet, kontaktes
Ejendomsbeskatningen som oplyser, hvor meget restgælden udgør pr.
førstkommende kvartal.

Grundejeren kontakter herefter Danske Bank, Islands Brygge Afd. att.
Laila Holst tlf. 32 64 26 30, som udregner omkostningerne ved ekstra
ordinær indbetaling. Der gøres opmærksom på, at Danske Bank tager kr.
1.000 i gebyr ved indfrielse før tid.
Såfremt en grundejer ønsker en uforpligtigende beregning, koster denne
beregning pt. kr. 250,00.

Det endelige indfrielsesbeløb som oplyses af Danske Bank indbetales se-
nest dagen efter til en af Danske Banks afdelinger på den spærrede
sikringskonto nr. 3199-174649, med angivelse af hvilken adresse
indfrielsen vedrører.

Kvittering for indbetaling skal herefter forevises Ejendomsbeskatningen,
som herefter vil berigtige ejendomsskattebilletten for indeværende år.

Indfrielse kan finde sted i hele lånets løbetid, dog altid fra førstkommende
kvartal og senest to bankdage før en rentetermin.

Tårnby Kommune, Ejendomsbeskatningen
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Nu nærmer den kolde tid sig, og legepladsen vil ikke blive benyttet så me-
get som den bliver i den varme tid, men de af jer, der benytter den på
trods af kulde og regn, har måske opdaget, at den store rutchebane er
blevet fjernet.  Bunden var i meget ringe stand, og vi fandt det mest for-
svarligt at fjerne den.
 
Inden den blev fjernet havde vi af sikkerhedsmæssige grunde sat brædder
for, så man ikke kunne benytte den. Desværre drager sådan en afspærring
åbenbart gevaldigt, for brædderne blev fjernet lige så hurtigt, som de blev
sat op. Det var derfor mest sikkert at fjerne rutchebanen helt.

Men vi vil gøre alt hvad vi kan, for at der bliver sat en rutchebane op igen.
Prisen er dog temmelig høj, uanset om en tømrer/snedker skal reparere
den, eller om der skal købes en ny. Derfor undersøger vi pt., om vi selv
kan reparere den, og dermed spare en del penge. Forhåbentligt bliver det
i løbet af foråret, at der vil blive sat en ny rutchebane op til ungerne.
 
Vi har også konstateret, at efter at græsset på boldbanen løbende bliver
slået, bliver den benyttet til spil m.m., og det er rart at se, at den forholds-
vist lille udgift til en gartner er godt givet ud.
 
Men hvis I sidder inde med ideer til nye aktiviteter, nyt legeudstyr m.m til
legepladsen, så sig endelig til. Vi vil blive glade for at få noget input.
 
Helen Jensen

Nyt fra legepladsen
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Det er nu endelig blevet muligt for de enkelte grundejere at kunne indfri
deres andel af vejlånet, der blev optaget i forbindelse med vores hoved-
istandsættelse i 1998 – 2000. Det har især været i forbindelse med
ejendomshandel, at køber har ønsket det kommunegaranteret vejlån ind-
friet, sådan at det ikke figurerer på ejendomsskattebilletten.
Andet steds er det beskrevet hvordan man skal forholde sig, dersom man
ønsker lånet indfriet.

Hvis man ønsker at indfri sit lån, skal man være opmærksom på, at Dan-
ske Bank beregner evt. overkurs. Krav om overkurs opstår, hvis den
rente som indfrielsesbeløbet alternativt kan placeres til, er lavere end ren-
ten på lånet. Det vil med andre ord sige, at banken kan kræve kompensa-
tion for den manglende indtægt banken vil få, dersom renten er lavere på
indfrielsestidspunktet end da lånet blev optaget. Det er derfor banken skal
lave en beregning på hvad det vil koste at indfri lånet. Det er også denne
beregning banken tager ½ timepris for at foretage, pt. 250 kr.

Dette var også den oprindelige aftale der blev indgået mellem Tårnby
Kommune, Danske Bank og G/F Grønnehave på et møde den 17. februar
1998, og som senere er blevet bekræftet af Danske Bank. Gebyret på de
1.000 kr. er derimod nyt for mig. Det er kommet mig for øren via et med-
lem, at grundejerforeningen skulle være bekendt med dette gebyr. Det var
vi ikke. Det har aldrig været en del af aftalen.

Vejlånet

Jeg vil derimod ikke anfægte at Danske
Bank har ret til at tage dette gebyr jfr. ban-
kens almindelige forretningsbetingelser.

For at give et indtryk af hvad det vil koste at
indfri lånet, har jeg henvendt mig til Danske
Bank, der har udarbejdet nedenstående
beregningseksempel.

Boe Andersen, Kasserer
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Restgæld iflg. opgørelse fra Tårnby Kommune    kr. 22.292,83
5,95% rente fra 1/10 – 18/11 2002 kr. -173,17
Differencerente kr. -1.433,33
Gebyr kr. -1.000,00

                                                                                  I alt  kr. 24.899,33

Ved 0,95 andele udgør beløbet 0,95% af de 3 første d.v.s. kr. 22.704,36
+ gebyr kr. 1.000,00.

Ved 0,50 andele udgør beløbet på samme måde kr. 11.949,67 + gebyr
kr. 1.000,00.

Banken orienterer Tårnby Kommunes Ejendomsbeskatning om ind-
frielsen

Vi gør for god ordens skyld opmærksom på, at banken ikke foreta-
ger indberetning til skattevæsenet af den betalte rente.

Beregningseksempel for 1,0 andel pr. 18/11-02

Restgæld..................................................... 7.781.163 kr.
Rentesats................................................................ 5,95%
Tårnby Kommune for administration........................ 0,50%
Samlet rentesats der er fradragsberettiget ........... 6,45%

Fakta om lånet pr. 1. januar 2003.
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Det at have juletræ i stuen på et bord eller på gulvet, stammer oprindeligt fra Tysk-
land. Der havde man allerede brugt den tradition omkring 100 år før det blev en tra-
dition i Danmark omkring 1800-tallet hos borgerskabet i København. Det var først
omkring år 1900, at juletræet blev almindeligt i alle danske hjem. Det var på det tids-
punkt, at vi i Danmark begyndte med at opsætte juletræ og pynte det med udklippet
glanspapir, dannebrogsflag, noget spiselige julefigurer, julehjerter og stearinlys i rød
/ hvide farver. Mange steder var gaverne også placeret under juletræet. Selve gran-
træet blev typisk hugget i en nærliggende skov eller beplantning med grantræer.

Man kan med meget stor sikkerhed datere det første tændte juletræ tilbage til 1808.
Da tændte grevinde Holstein et juletræ på godset Holsteinsborg på Sjælland. Heref-
ter blev det at tænde juletræ en tradition i hele landet. I København blev det første
tændt i 1811 og i Kolding i   1822. Det første udendørs juletræ der blev tændt, var i
København i 1914.

Almindeligvis bliver juletræet ikke pyntet før den 23.- eller 24. december. Nogle pyn-
ter det før og andre senere. Her kommer det lidt an på de enkeltes juletraditioner.
Mange har juletræet stående til helligetrekongers dag, som er den 6. januar.

Juletræet

Julemanden, som vi kender ham i dag, kendes første gang i Danmark omkring 1913.
Dvs. en person som udklæder sig som julemand, for at glæde børnene og uddele
gaver fra en sæk den 24. december. Denne julemand siges at komme langt fra nord
(fra Grønland eller Nordpolen). Han kommer ud på aftenen med sin kane og rensdyr
for at besøge alle artige børn.

Julemandsfiguren er hentet fra USA omkring 1800-tallet. Der bliver han kaldt for
Santa Claus. Denne julemand stammer fra hollænderne, som udvandrede til USA
først i 1600-tallet.

Oprindeligt stammer julemanden fra helgenen Sankt Nikolaus. Efter sigende, er dette
en mand som har levet ca. i år 270 til han døde som gammel mand ca. i år 342 i Tyr-
kiet. Her optrådte han som velgører og hjalp alle i nødens stund – specielt unge og
børn. Men han skal også have hjulpet søfolk i nød, og var således også søfolkenes
helgen.

I Godthåb på Grønland, er der oprettet et julemandspostkontor, hvor børn fra hele
verden kan skrive til julemanden.

Julemanden
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Ingredienser (ca. 80 stk)
Melet sigtes, æltes med det kolde fedtstof,
æg, sukker, de skoldede, smuttede, finthak-
kede mandler
og vanillen.
Efter afkøling udsprøjtes dejen gennem kød-
hakkemaskine, hvorfra kniven er fjernet og i
stedet anbragt
et sæt kageplader. Formes og stilles på smurt
plade og bages lysebrune ved 200 grader.
Mandlerne kan undlades

Sikke mange klokken slår - tretten slag - tiden går
Gæt engang min lille ven, hvor vi nu skal hen.
Til julebal - til julebal i Nisseland.
På med vanten, så suser vi af sted.
Nej vent nu lidt, du sjove, lille nissemand,
elefanten, den må vi da ha´ med.
På alle veje strømmer den glade nisseflok.
Jeg tror at jeg drømmer, nej det er rigtig nok.
I nat vi skal til jule-jule-jule-jule-julebal.
Der er gilde i nissekongens hal.
Der er risengrød fra fad - bare spis - dejlig mad.
Tag en smørklat på din ske - drys med julesne.
Til julebal - til julebal i Nisseland.
Ih, du milde - nu danser de ballet.
Jeg laver spjæt - så flot som nogen nisse kan.
Hvis jeg ville, så fløj jeg li´så let.
Vi danser hele natten og laver hurlumhej.
Vi blæser på katten - så render den sin vej.
Spil op musik til jule-jule-jule-jule-julemik.
Nissehuen, den passer på en prik.
Der er no´en, som ikke vil tro der er nisser til.
Hør, hvad jeg fortæller dem, når jeg kommer hjem.
I nat var jeg til julebal i Nisseland, og vi laved´ en masse nisseskæg.
Der er så flot i kongens slot i Nisseland - jeg har travet en mil fra væg til væg.
De bedste venner har jeg blandt de små nissemænd.
I morgen så ta´r jeg måske afsted igen.
Til julebal, til jule-jule-jule-jule-julebal.

Julebal i Nisseland:

Vanillekranse
250 g mel
200 g smør el. margarine
½ æg (blomme og hvide sammen-pi-
skes, og halvdelen anvendes i dejen)
150 g sukker
60 g søde mandler
Frø af ½ stang vanille
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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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Igen i år besluttede foreningen sig for at gentage succeen og afholde som-
merfest / loppemarked og i år forsøgsvis på en søndag. Arrangementet løb
af stablen søndag den 18. august og der var tilmeldt 44 voksne og 24
børn, hvilket må siges at være et pænt deltagerantal.

Som forrige år var vejret virkelig med os igen – solen skinnede fra en sky-
fri himmel, og det er jo heldigt, når man både skal afholde loppemarked
og fællesspisning.

Der var masser af boder, og jeg tror at salget gik fint  – for mit eget ved-
kommende fik jeg da ihertfald gjort nogen gode køb.

Senere på eftermiddagen blev der efter initiativ fra John Nielsen arrangeret
petanque turnering, hvilket alle de deltagende gik vældigt op i. Der var
stor opbakning fra tilskuerne og deltagerne tabte og vandt vist med samme
sind.

Grillen blev tændt, og det medbragte mad blev tilberedt og nydt, og ma-
den blev skyllet ned med vin eller øl, mens ungerne løb og legede og spil-
lede bold.

Alt i alt en rigtig hyggelig dag som vi nok gentager. Men ingen sommerfest
uden hjælp, og vi vil her igen takke alle de grundejere der var med til at
hjælpe med at bage kager. Der var jo rift om at nå at smage dem alle sam-
men, for de var jo alle helt igennem fortræffelige.

Sommerfesten

En speciel tak skal Hans Kofoed have, der som
eneste deltager havde meldt sig som praktisk
hjælp !! Uden dig stod vi nok stadigvæk og
knoklede med at få pavillionerne til at stå lige, og
tak til Susanne der hjalp med at tage dem ned
igen mandag formiddag.

Fortsættes næste side
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Men ingen sommerfest uden et lille men…..

Det er jo et stort arbejde at arrangere sådan et arrangement, og derfor vil
vi måske godt have lidt feed back fra jer, evt. som indlæg her i bladet. Vi
er lidt i tvivl, om der er noget vi skal ændre på, og vil derfor nemt komme
til at køre det lidt ligesom ”sidste år”, men det kan jo være, at der er no-
gen, der har forslag til noget andet. F.eks. om arrangementet skal starte
tidligere; skal vi droppe loppemarkedet; varer arrangementet for længe -
vi kunne jo se, at der var en del, der gik hjem inden fællesspisning, selvom
de havde meldt sig til; skal der være mere for børnene o.s.v.  Så hvis I
sidder inde med ris eller ros så kom endelig frem med det. Enten via mail,
indlæg til Grønnehave Nyt eller telefonisk.

F.eks. kom der et forslag fra et medlem fra Hjallerupvang om at forenin-
gerne kunne gå sammen om et loppemarked (uden fest bagefter) hvilket vi
vil arbejde videre med sammen med Hjallerupvang.

På bestyrelsens vegne
Helen Jensen
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Vintervedligeholdelse

Kun kørebaner og cykelstier ordnes af Tårnby Kommune
På kommuneveje fjerner kommunen sneen og bekæmper glatføre på kø-
rebaner og cykelstier. Dette arbejde udføres døgnet rundt – prioriteret
efter vejens vigtighed. Grundejerne skal selv rydde og glatførebekæmpe
såvel fortovet som indgange og overkørsler.
Snebunker må aldrig lægges på cykelsti, men skal lægges i kanten af for-
tovet eller langs kørebanekanten hvis der er plads.

Det skal grundejeren gøre
Grundejeren har pligt til at rydde sne og glatførebekæmpe fortove udfor
deres ejendom – og det gælder alle fortove rundt om ejendommen ! Der
skal sædvanligvis være ryddet sne og glatførebekæmpet mellem kl. 7 om
morgenen og kl. 22 om aftenen.

Undskyld - vi kaster med sneen ……
Under Vejvæsenets snerydning af veje og stier kan det ske, at feje-
maskinerne kommer til at kaste sneen ind på fortove og indkørsler, som
grundejer allerede har ryddet. Det er selvfølgelig ærgerligt for den, der lige
har ryddet – men grundejeren har alligevel pligt til at fjerne sneen endnu
engang.

Private veje
Snerydning og glatførebekæmpelse på private veje påhviler de tilgræn-
sende ejendomme – og hver grundejer skal derfor fjerne sne og bekæmpe
glatføre såvel på fortovene som på kørebanen ud til vejens midte.

Det gør Tårnby Kommune
Vejvæsenet rydder sne og bekæmper glatføre døgnet
rundt på de vigtigste offentlige veje, pladser og stier.
Boligveje og gangstier vil normalt kun blive ryddet for
sne og glatførebekæmpet inden for normal arbejdstid.
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Hjælp postbudet, hjemmehjælpen og renovatøren !
Grundejerne skal sørge for at indkørsler, indgange, udvendige trapper
samt adgang til og plads omkring affaldsstativ holdes farbare og sikre.
Sker dette ikke, kan man risikere at servicen udebliver.

G/F Grønnehave
Grundejerforeningen Grønnehave har i samarbejde med G/F Hjallerup-
vang entreret med egen snerydningsentreprenør, der rydder foreningernes
kørebaner for sne. Det er dog stadig den enkelte grundejers pligt at
glatførebekæmpe kørebanen, og fjerne sne efter parkerede biler.

Annette Frank Pedersen & Ronni Svend Pedersen, Hjallerup Alle 18
Ernst & Jane Andersen, Jerslev Alle 20
Senet Mustafovski & Arki Sali, Jerslev Alle 4 A
Anemarie Uldal & Erik Kristensen, Hjallerup Alle 6 A
Lise Sønderskær, Jerslev Alle 22
Anja Hilligsø & Henning Jørgensen, Sønderholm Alle 15
Birgit Offt & Jørgen Modin Sommer, Jerslev Alle 16
Eddie Anker Waiyahong, Præstefælledvej 78
John Jensen, Hjallerup Alle 10 A
Marianne Svedsen & Dan Krøyer, Jerslev Alle 21 B
Mette Wandy Pedersen & Sune Kaj Harild, Jerslev Alle 31
Pepe Tagara, Vittrup Alle 18
Christel Nobæk & Theis Raagaard, Brønderslev Alle 55
Katja Hansen & Henrik Kai Hansen, Præstefælledvej 123
Morten Svan, Vittrup Alle 15 C
Malene & Mogens Vilhelmsen  Nybye, Jerslev Alle 27 B
Kirsten Karlsen, Vadum Alle 21
Helle & Michael Astrup, Bindslev Alle 2 A

Hjertligt velkommen i grundejerforeningen!

Nye medlemmer i G/F Grønnehave i år
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Skt. Lucia dag - 13. december

Denne dag er opkaldt efter en ung pige fra Sicilien i Italien. Nærmere bestemt
Syrakusa. Lucia siges at have levet omkring slutningen af år 200 eller i begyndelsen
af år 300. Nogle steder kan man endda læse, at hun døde omkring år 304.

Historien fortæller, at Lucias mor blev meget syg og at hun og moderen til ud til den
hellige Agathes grav. Mens de var der, blev moderen - ved et mirakel - rask. Dette
gjorde Lucia så glad, at hun lovede den hellige Agathe, at hun ville leve som jomfru
resten af sit liv. Herefter bad Lucia moderen om at få sin medgift, som hun gav til de
fattige.

På det tidspunkt skulle man tilbede den romerske kejser som gud. Lucias kæreste,
som ikke var kristen, kunne ikke forstå at Lucia ikke ville giftes med ham. Ej heller
ville han acceptere dette. Det gjorde ham så gal, at han gik direkte til magthaverne
og fortalte at Lucia var blevet kristen. Det førte til, at Lucia kom for domstolen og
blev dømt til at brændes på et bål.

Som man gjorde dengang, og for at være på den sikre side, blev Lucia smurt ind i
beg, harpiks og olie. Selv om hun var smurt ind i disse brændbare materialer, kom
der ved et mirakel ikke ild i hende, da bålet blev antændt.

Dette medførte, at bødlen gjorde intet mindre, end at jage sit store sværd lige igen-
nem halsen på Lucia. Umiddelbart herefter døde Lucia.
Herefter blev Lucia ophøjet til helginde, efter at hun havde lidt en så grusom død,
pga. sin kristne tro.
Der findes andre historier, om at hun også skulle være sendt på et bordel. Men på
denne side forholder vi os til ovenstående historie.
Selve ordet Lucia, stammer fra ordet „lux“, som betyder „lys“ på dansk.

I Danmark begyndte vi ikke på Lucia-skikke og traditioner, før under 2. Verdenskrig.
Den danske Lucia-skik stammer fra Sverige, hvor man har udført Lucia-skikken si-
den starten af år 1800. At det kom til Danmark på det tidspunkt, var til glæde for de
fleste. Da det blev til en ekstra festdag, i de ellers så mørke tider - i alle henseender.
Det var Frantz Wendt, som var generalsekretær i Foreningen Norden, der foreslog at
Lucia-skikken blev indført i Danmark.

Lucia optoget opføres ved, at Lucia bruden går forrest med et lysekrans i hovedet
og har følge af nogle Lucia terner, som holder et brændende lys i hånden, alt imens
de synger Lucia sangen.

Dage op til jul



17

Skt. Thomas dag - 21. december

Vidste du, at dagen kaldes for Sct. Thomas eller Thomasdag.
Før i tiden var denne dag skolens sidste dag inden jul. Dengang kom eleverne med
diverse gaver til læreren - fordi han ikke fik en god løn, så gaverne kunne være sup-
plement til hans løn! Gaverne kunne være penge, stearinlys, juleøl, brændevin eller
julebrød. Til gengæld kunne eleverne snakke og støje så meget de ville. Her skal
man huske på, at der var mere diseplin i skolern, end nu.Børnene fik også deres fine
juletøj på denne dag.
Mang steder i landet er den 21. december stadigvæk den sidste skoledag før jul.
Men i dag får lærerne ikke nogle gaver - måske er lønnen blevet bedre!

Adventsdage - 1., 2., 3. og 4. søndag i december

På den 1. søndag i advent, skulle Herrens år indledes med fire ugers lang advents-
tid. Dvs. at man skulle gøre sig klar til at modtage juleevangeliets budskab om Her-
rens komme.
Selve ordet advent stammer oprindeligt fra det latinske ord „adventus“, som betyder
komme. I kirkelig forstand betyder det så Jesus komme - som også blev nævnt den
1. søndag i advent.
Den første søndag i advent kan være mellem 27. november og 3. december, og der er
altid fire advent søndage i julen.
I gamle dage - før adventskransen blev en tradition - var det en tradition, at sætte et
lys på bordet den første søndag i advent, to den anden søndag, tre lys den tredje
søndag og fyre lys juleaften.

500 gr. Flormelis
2 Æggehvider (helst pasteuriserede)
Pebermynteessens
50 gr. Chokolade eller chokoladeknapper
Bland æggehviderne med flormelis og ælt det til en smidig masse, som smages til
med
pebermynteessensen.
Af massen trilles kugler, som sættes på bagepapir og trykkes i facon.
Pastillerne skal tørre inden de pyntes: smelt chokoladen og sæt med en ske eller
gaffel en top af chokolade på hver pastil. I stedet kan der bruges en chokoladeknap

Schweitzerpastiller
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Arbejdsgruppen vedr. bredbånd på Vestamager er en lille gruppe menne-
sker, der har sat sig sammen med det formål at undersøge mulighederne
for at etablere et fællesantenneanlæg netop i dit område. Tanken er at få
en stabil forbindelse til radio og TV signaler, til internettet, og måske også
telefonforbindelse. Samtidig gør det selvfølgelig heller ikke noget, at tin-
gene bliver billigere end i dag, og at gamle og grimme Tv-antenner og pa-
raboler forsvinder fra vore tage.

Arbejdsgruppen afholdt den 2. oktober 2002 et fællesmøde, hvor også
din grundejerforenings bestyrelse var inviteret med. På dette møde præ-
senterede både TDC (tidligere Teledanmark) og Telia-Stofa hver deres
forslag til en mulig fællesantenneløsning incl. internetforbindelse.

Mødet blev afviklet i en meget positiv stemning, og med stor opbakning til
Arbejdsgruppens fortsatte arbejde. I denne forbindelse vil Arbejdsgrup-
pen gerne stille dig et par spørgsmål på nedenstående skema, som vi be-
der dig returnere til din egen grundejerforenings bestyrelse.

Vi er naturligvis klar over, at prisen har indflydelse på dine svar, derfor er
ca. priser angivet. Vær dog opmærksom på, at især internetpriserne kan
svinge meget, dog fortrinsvis nedad.

Arbejdsgruppen udsender lejlighedsvis et nyhedsbrev via e-mail til alle
interesserede. Tilmelding sker ved at sende en e-mail med navn og e-
mailadresse til;  boan@post2.tele.dk

Med håb om velvillig deltagelse, på Arbejdsgruppens vegne

Helge Dybdahl Boe Andersen
Ingstrup Alle 23 B Estvad Allé 1
32 51 19 12 32 50 90 30

Grundejerforeningens bestyrelse har modtaget følgende fra Arbejds-
gruppen vedr. bredbånd på Vestamager.

Forespørgsel om fællesantenne.
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 Sæt  X  JA NEJ 
Jeg er interesseret i fællesantenne 
  (Etableringsudgift ca. 5.000 kr.) 

  

Jeg er interesseret i finansiering af etableringsudgiften 
  (ca. 160 kr. / mdr. i 3 år) 

  

I min fællesantenne vil jeg vælge: ---- ---- 
Radiosignal med 30 radiostationer 
  (incl. i TV-signal) 

  

TV-signal med ca. 10 kanaler 
  (ca. 100 kr. / mdr.) 

  

TV-signal med ca. 30 kanaler 
  (ca. 220 kr. / mdr.) 

  

Internetforbindelse 256Kb. 
  (ca. 250 kr. / mdr.) 

  

Internetforbindelse 1Mb. 
  (ca. 350 kr. / mdr.) 

  

Internetforbindelse 2 Mb. 
  (ca. 550 kr. / mdr.) 

  

Telefonforbindelse 
  (ca. 25% rabat på TDC´s priser) 

  

Digital TV 
  (Betal pr. film etc.) 

  

Spørgeskema

Skemaet afleveres senest onsdag den 18. december i postkassen hos en
af bestyrelsesmedlemmerne, se adresser på bagsiden af bladet.
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ANNONCE - KONGELUNDENS BYGGECENTER

Pensionist i Tårnby

Snerydning.
Snerydning ved private boliger er ikke en kommunal opgave. Der henvises
til lokal grundejerforening, der kan have en snerydningsordning.

Havehjælp.
Pensionister i Tårnby Kommune, der af helbreds-
mæssige grunde, ikke selv er i stand til at udføre:

• hækklipning
• græsslåning

kan søge Hjemmeplejen, på telefon 32 47 99 00 om
optagelse i havehjælpsordningen. Havehjælpsord-
ningen er oprettet som en beskæftigelsesforanstalt-
ning og opgaverne udføres af personer i aktivering.
Der er ventetid på optagelse i ordningen.
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Bindslev Allé fjerde mandag
Blåhøjvej fjerde mandag
Brønderslev Allé fjerde tirsdag
Estvad Allé anden mandag
Hjallerup Allé fjerde mandag
Høgildvej fjerde mandag
Ilbro Allé anden mandag
Ingstrup Allé tredje mandag
Jerslev Allé tredje mandag
Munkebjergvej anden tirsdag

Afhentning af storskrald og haveaffald i Grønnehave

Præstefælledvej første mandag
Råbjerg Allé anden mandag
Saltum Allé fjerde mandag
Skarrildvej fjerde mandag
Svejbæk Allé tredje mandag
Sønderholm Allé tredje tirsdag
Timringvej tredje mandag
Tirstrupvej anden mandag
Vadum Allé fjerde mandag
Vittrup Allé anden mandag
Vårvej fjerde mandag

Bemærk!

Storskrald skal være emballeret i let håndterlige
sække, bundter, kasser el.lign.
Haveaffald skal være emballeret i papirsække eller
bundter. (Papirsække kan købes hos Renholdnings-
selskabet.)
Spørgsmål vedr. afhentning af affald kan rettes til
Renholdningsselskabet i Tårnby kommune på tlf. 32
50 60 40.

500 g hvedemel
125 g plantemargarine
200 g farin
2 tsk hjortetaksalt
1 tsk kanel
1/2 tsk ingefær
1/2 tsk nelliker
1/2 tsk peber
1 3/4 dl vand

Pebernødder

Ingredienser (ca. 200 stk)
Fordel plantemargarinen i små klatter i melet. Bland de
øvrige ingredienser i.
Ælt dejen godt igennem.
Tril dejen i stænger og skær disse i små stykker.
Rul små kugler.
Bagetid: ca. 10 minutter ved 175 grader.
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ANNONCE - DANSKE BANK
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Grundejerforeningen Grønnehave Foreningens gironummer
Estvad Allé 1 608-2793
2770  Kastrup

GRØNNEHAVES BESTYRELSE

Formand Næstformand
Ejgil Solkær Anette Cronberg
Jerslev Allé 12 Vittrup Allé 16 B
32 52 80 30 32 51 15 87
ejgil.solkaer@teliamail.dk cronberg@post11.tele.dk

Kasserer
Boe Andersen
Estvad Allé 1
32 50 90 30

boe.andersen@post2.tele.dk

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem
Helen Jensen Anne Sophie Hillemann
Præstefælledvej 104 Præstefælledvej 106 A
32 51 29 90 32 50 64 74
hejpaj@ofir.dk anne-sophie.hillemann@get2net.dk

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 70 13 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 46 06 30

Genbrugspladser Vore medlemmer kan vederlagsfrit benytte containerne
Vægterparken 32 A på genbrugspladserne onsd., torsd. og fred. kl. 10-18
Præstefælledvej 5 samt lørd. og sønd. kl. 10-16. Mindre mængder kemi-
Ugandavej 71 kalieaffald kan afleveres på modtagepladsen, Præste-

fælledvej 5.


