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Ændringer

Årets generalforsamling bød på æn-
dringer og nye ansigter i bestyrelsen.
En gammel kending, Heinz Reimer,
der for to år siden trak sig tilbage fra
formandsstolen, savnede jobbet så
meget, at han nu er klar til en ny om-
gang.
Men også nye ansigter er kommet i
bestyrelsen. Helge Dybdahl, - Jo, det
er ham der gerne vil have fællesan-
tenne, ville gerne være med i forenin-
gens bestyrelsesarbejde, ligesom Jør-
gen Sommer, der blev overtalt til at
træde ind som suppleant. Jørgen flyt-
tede, sammen med sin kone, her til
Grønnehave sidste sommer.
Hvem har så forladt os? Ejgil Solkær,
formand de sidste to år, men har væ-
ret med i bestyrelsesarbejdet siden
1994, ønskede at træde tilbage sam-
men med Anne-Sophie Hillemann, der
fremover prioriterer sit travle job.
Anne-Sophie redigerede Grønnehave
Nyt med hård hånd, og dette arbejde
har hun nu efterladt til mig, og så ville
det jo være rigtig rart hvis I, kære læ-
sere, ville hjælpe mig med indlæg til
bladet eller eventuelt et sjovt billede
fra f.eks. fastelavnsfesten eller fra
dengang Grønnehave var ung.

Boe Andersen
Redaktør

Grønnehave Nyt udgives af
Grundejerforeningen Grønnehave
der dækker et parcelhusområde

med ca. 450 ejendomme.
Bladet omdeles til foreningens

medlemmer 4 gange årligt.

Annoncer og indlæg til bladet:
Boe Andersen
Estvad Allé 1
32 50 90 30

e-mail:
boe.andersen@post2.tele.dk

Deadline for næste nummer:
 1. august 2003.

Grundejerforeningen
Grønnehave

Estvad Allé 1
2770 Kastrup

Foreningens girokonto:
608-2793
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Formanden orienterer

Til de parcelejere, som ikke var til stede på foreningens ordinære general-
forsamling den 17. marts 2003 kan jeg herved orientere om, at der er sket et
formandsskifte.

Foreningens formand gennem 2 år, Ejgil Solkær, ønskede ikke genvalg, og
den ”gamle” formand Heinz Reimer (undertegnede), som efter 2 sabbatår
har fået nye kræfter, blev valgt til ny formand i Grundejerforeningen Grønne-
have.

Jeg vil dog gerne udtrykke min anerkendelse for det gode arbejde Ejgil
Solkær har udført i de 2 år, hvor han har været formand. Det er ikke altid
lige nemt at overtage efter en person, som har præget foreningsarbejdet
gennem mange år, og Ejgil har dog fået udrettet det – som det ikke lykkedes
for den gamle formand, nemlig at få gebyret på indfrielse af vejgæld i den
Danske Bank nedsat til det halve, nemlig fra 1000,- kr. til 500,- kr.

Nu er jeg altså tilbage – I ved ham brokke..…, som altid skriver i bladet, at
I atter har glemt/forsømt snerydningen, så de unge og især ældre i vores
forening er nødt til at investere i pigsko for ikke at glide på halen og måske
pådrage sig et brud på skelettet.

Nu var det jo ikke mig, som fungerede formandsmæssigt i vinteren 2002/
2003, men hold da helt op, hvor var der mange som ikke orkede at rydde
fortovet ud for parcellen – ved I hvad det koster, hvis en person falder ud for
jeres parcel og pådrager sig et knoglebrud? Det er dyrt, meget dyrt – forsik-
ringen betaler, hvis man eller har husket at betale den, men der er jo også
noget der hedder Politiet – der kommer en bøde, den betaler forsikringen
ikke – der kan komme et privat søgsmål for svie og smerte måske også tabt
arbejdsfortjeneste. Konklusionen må være det rigtige og fornuftige ryd for-
tovet, så meget sne får vi ikke i Danmark - det må være til at overkomme
rent arbejdsmæssigt.
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Nu er det jo blevet forår, fuglene synger, planter, buske og træer springer ud
og bliver flot grønne - noget får pragtfulde blomster, som måske dufter pragt-
fuldt. Alt trives og gror - også ukrudtet i fortovet, rabatten mellem fortov og
fliser, og ikke at forglemme, alle de dejlige ukrudtsfrø i rendestenens møg. Ja
rendestensmøget har ligget meget længe hos enkelte grundejere, så der er
godt med ukrudtsfrø.

Man kan selvfølgelig have den holdning, at ”det ser jo meget pænt ud med
grønt i rendestenen”, men asfalt, samlinger mellem kantsten eller mellem fli-
ser tager skade, asfalten revner, fliserne hæver sig, og inden længe skal der
udføres store og dyre reparationer, som er totalt og aldeles unødvendige,
hvis man blot et par gange om året tager fejekosten, en skovl og måske
sågar trillebør og fjerner møget. Det ville gavne asfalt, fliser, rendestenen og
ikke mindst rendestens brøndene.

Men det er svært at motivere til snerydning og rendestensfejning, så hvad
har foreningens bestyrelse overvejet at gøre ved det? For så vidt angår ren-
holdelse af rendestenen har bestyrelsen opgivet den pædagogiske linie og
ganske enkelt og aldeles simpelt entreret med et firma, som kommer med
fejemaskine og fejer rendesten et par gange om året. Det koster selvfølgelig
noget – foreningens medlemmer betaler gildet, fordi der er for mange, som
ikke gider feje selv, og i den sidste ende er det billigere at få fejet end at
grave afvandingssystemet op på grund af tilsanding m.m.

Det med den mangelfulde snerydning på fortove overlader bestyrelsen helt
trygt til grundejerne. Når man ser på det med kyniske øjne, skader det jo
ikke foreningen afvandingssystem eller andre vitale dele, men kan udeluk-
kende blive et økonomisk problem for den parcelejer, som ikke gider rydde
fortovet.

Nå, nu må det vist være nok med al det brok, og jeg vil ønske alle i forenin-
gen et rigtigt dejligt forår og en solrig sommer.

Heinz Reimer
Formand
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Kontingent til grundejerforeningen

Kontingentopkrævningerne blev sendt ud til foreningens medlemmer i be-
gyndelsen af april måned, og skulle være betalt den 1. maj.
I det tilfælde du ikke skulle havde modtaget girokortet, bedes du venligst
henvende dig til kassereren.

Grundejerforeningen omfatter ca. 450 husstande, og hvert år handles der
mellem 20 og 30 af disse huse. En stor del af mit arbejde i årets løb, består
i at opsnuse disse handler, og efterfølgende få sat de rigtige navne på giro-
kortet. Skulle der være smuttere her, høre jeg også meget gerne om det.

Boe Andersen
Kasserer

300 kr. i kontingent for hele 2003
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Referat af
Grundejerforeningen Grønnehaves

ordinære generalforsamling
mandag den 17. marts 2003 på Pilegårdsskolen

Der var mødt 38 stemmeberettigede medlemmer op til generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent
Foreningens formand Ejgil Solkær, bød forsamlingen velkommen, og fore-
slog Preben Dickow fra Sommer Advokatfirma som aftenens dirigent, hvil-
ket der ikke var nogen der havde noget imod. Preben Dickow takkede for
valget, og bekendtgjorde at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Foreningens beretning
Ejgil Solkær supplerede beretningen, der var trykt i Grønnehave Nyt sam-
men med indkaldelsen, med at meddele at det ekstraordinære bidrag der er
i forbindelse med indløsning af vejgæld er blevet forhandlet ned til i alt 500
kr. i stedet for 1.000 kr.

Ejgil meddelte, at der i den tid han har været formand for bestyrelsen har
været mange divergerende opfattelser af tingene, og da den gamle formand
ønskede at opstille, ville han vælge at trække sig.

Spørgsmål til beretningen:
Erik Damgaard: Opsætning af chikaner f.eks. Englandsvej / Hjallerup Alle.
Er det noget man skal have tilladelse til fra kommunen, og findes der nogen
standardmål der skal overholdes og bliver de overholdt?. Chikanen er me-
get besværlig at komme igennem med f.eks. barnevogn eller cykel med an-
hænger.

Ejgil Solkær: Chikanen er lavet på foranledning af beboerne på vejen. Den
er lavet på baggrund af opmålinger andre steder i foreningen. Vi har ikke
kendskab til at der skulle være regler for det.
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Erik Damgaard: I beretningen blev der skrevet om knækkede kantsten og
rengøring af fortov og oprensning ved hjælp af slamsuger, som er meget
kostbart. Han savner vision for fremtiden, har bestyrelsen gjort sig tanker
om tvunget medlemskab?, højere kontingent som øremærkes til vejreparat-
ioner og som evt. kunne følge matriklen?
Diverse småreparationer koster mange penge konkluderede han.

Ejgil Solkær: Det er i bestyrelsen besluttet at der fremover 1 gang om året
bliver betalt for fejning af rendestenene. Omkring tvunget medlemskab kan
dette ikke lade sig gøre med de vedtægter vi har i dag, og dette kan ikke
ændres.

Birger Stenalt: Manglende gravetilladelser fra kommunen og manglende
information til beboerne i forbindelse med opgravning af vejen, og grus der
p.g.a. dette bliver skyllet ned i vores rendestensbrønde p.g.a. af opgravnin-
ger er uacceptabelt. Hvor lang tid skal byggeriet vare?. Efter opgravning
skrider asfalten og medfører en væsentlig forringelse af vejene, hvor står vi
som grundejere i den forbindelse? Hvad har bestyrelsen tænkt sig?

Bente Hejnborg: konstaterede at det ville være en god idé at informere
beboerne når vejene lukkes pga. gravearbejde

 Ejgil Solkær: Grundejerforeningen har modtaget gravetilladelse og vi vil
naturligvis kontrollere om det bliver retableret efter forskrifterne. Informa-
tion er vigtig, men kræver urimeligt meget arbejde, hvis bestyrelsen skal
informere hver gang vi får en gravetilladelse. I dag er proceduren at vi mod-
tager gravetilladelser fra kommunen (30-40 pr. år), og vi kontrollerer når
arbejdet er etableret. Bestyrelsen bliver ikke informeret om hvor længe ar-
bejdet varer.

Boe Andersen supplerede: Typisk er det Teledanmark eller lign. der beder
kommunen om lov til at grave et hul, grundejerforeningen modtager kopi af
tilladelsen fra kommunen. Det kan godt være et stykke tid efter at der fak-
tisk er gravet. Kopi får vi blot for at kunne kontrollere at vejen efterfølgende
retableres. Det er entreprenøren som vurderer, om det er nødvendigt at
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informere beboerne.

Børge Nielsen: Formanden nævnte, at det ekstraordinære bidrag i forbin-
delse med indfrielse af vejgæld var nedsat fra 1.000 kr. til 500 kr., hvad med
de som har indbetalt tidligere?

Ejgil Solkær: Aftalen gælder desværre kun for fremtidige indfrielser.

Willy Sneider: Snerydning - er der en formel aftale, og hvem styrer hvornår
snerydning skal ske?

Ejgil Solkær: Der er en fast aftale med entreprenør. Prisen er også fast
uanset hvor meget/lidt sne der kommer.

Ole Falster: I forbindelse med renoveringen af vejene fik beboerne mellem
Ilbro Alle / Brønderslev Alle kun lavet et ½ nyt fortov, sker der yderligere?

Ejgil Solkær: Det er ikke alle steder i foreningen at der er lagt nyt fortov i
forbindelse med hovedistandsættelsen. Det vidste man også fra starten. Det
er foreningen som har den løbende vedligeholdelses-pligt, også hvis det bli-
ver nødvendigt at skifte fortovet ud. Bestyrelsen vil se på det pågældende
fortov.

 Da der ikke var yderligere spørgsmål eller kommentarer til beretningen,
anså dirigenten beretningen for at være taget til efterretning.

3. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

4. Regnskab
Boe Andersen nævnte at regnskabet var trykt i Grønnehave Nyt, men at
han havde et par bemærkninger. Indtægtsmæssigt ligger vi 4 tkr. under bud-
getteret, det skyldes manglende renteindtægter pga. den faldende rente.

På udgiftssiden har vi sparet 43 tkr. i forhold til budget. Det skyldes po-
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sterne div. reparation og legepladsen. Alt i alt giver det et resultat på -4.158
kr. Foreningens beholdning er 387.337 kr.

Ole Falster: Undrede sig over at der ingen restancer er.

Boe Andersen: I Grønnehave er der ingen medlemspligt. Betaler man ikke,
sendes anbefalet brev, reagerer man ikke på dette anses man for udmeldt.

Regnskabet er godkendt.

Budget
Erik Damgaard: kommenterede at vi budgettere med et underskud på knap
50 tkr. Og mener, at vi bør udarbejde bæredygtige budgetter.

Hvad skal der laves på legepladsen? – Boe svarede at vi skal have en ny
rutschebane til 25 tkr.

33 godkendte budgettet og 5 forkastede budgettet.

Fastsættelse af kontingenter og lønninger

Det blev diskuteret hvorvidt man kunne ændre kontingentet uden at det var
indgivet som forslag til generalforsamlingen.

36 godkendte kontingenter og lønninger og 2 stemte ikke.

5. Valg af bestyrelse
Helen Jensen modtog genvalg.
Da Anne Sophie Hillemann ikke ønskede genvalg foreslog Boe Andersen,
Helge Dybdahl, Ingstrup Allé 23 B. Helge blev valgt.
Enig bestyrelse peger på Heinz Reimer, Munkebjergvej 93 A, som afløser
for Ejgil Solkær. Heinz blev valgt.
John Nielsen blev genvalgt. Da Heinz Reimer blev valgt som formand skulle
foreningen finde ny suppleant. Jørgen Sommer, Jerslev Allé 16 blev valgt
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6. Valg af revisor
Revisor Poul B. Nielsen og revisorsuppleant Anne Sommer blev begge gen-
valgt.

7. Eventuelt
Ejgil Solkær nævnte, at han havde modtaget brev fra beboer som var ked
af heste og deres efterladenskaber på vejene.

Erik Damgaard: Hvad er generalforsamlingens holdning til forhøjelse af
kontingentet f.eks. med 200 kr., således at vi fik en passende beholdning til
reparationer.

Anne Sophie Hillemann: spurgte hvad er en passende beholdning?

Heinz Reimer  knyttede følgende kommentar til kontingentforhøjelse / stor
beholdning: Det er ikke særligt smart at bruge penge på store reparationer –
lidt her og der. Kun hvis der var en tinglyst pligt til at være medlem ville det
være ok, men om alle omstændigheder er 200 kr. en voldsom forhøjelse.

Det smarteste er at køre med et så lille økonomisk grundlag som muligt. Når
vejene igen er slidt ned sætter man en ny hovedistandsættelse i gang, så
kommer alle til at betale såvel medlemmer som ikke medlemmer. Der skal
dog være penge nok i kassen til småreparationer af vejene.

Når der graves til f.eks. vandledning og kloak betales der via ejendoms-
skatten.
P.t. er der penge i foreningens beholdning, så der kan udføres små repara-
tioner, disse reparationer vil naturligvis accelerere når vejene bliver ældre,
og så må man tage en kontingentforhøjelse op på ny.

Børge Nielsen: mente at hestepæren er at foretrække frem for
hundehømmerne som ligger alle steder.

Ole Falster: opfordrede endnu engang til SÆT FARTEN NED PÅ
PRÆSTEFÆLLEDVEJ.
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Ejgil Solkær afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og
orden.

Boe Andersen: Takkede Anne Sophie Hillemann og Ejgil Solkær for deres
arbejde i bestyrelsen med vin og blomster.

Efterfølgende var der hygge med vin og pølse/ostebord.
Referant: Anette Cronberg

Hyggespisning efter generalforsamlingen
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Sommerfesten 2003
er planlagt til lørdag den 16. august

Vi håber naturligvis på rigtigt godt vejr og mange deltagere

ANNONCE - KONGELUNDENS BYGGECENTER
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Loppemarked

Som noget nyt vil grundejerforeningerne Hjallerupvang og Grønnehave afholde
et fælles forårsloppemarked på legepladsen, lørdag den 31. maj fra kl. 10.00.

Så gå derfor roligt i gang med at rydde ud på lofter, garager, garderobeskabe
og børneværelserne og kom ned og stil en bod op og se om der ikke var no-
gen andre, der kunne gøre brug af dine brugte ting.

Vi håber at der er mange der dels vil tilmelde sig som kræmmere, og dels
komme forbi og gøre nogen gode køb.

I tilfælde af for få tilmeldte eller styrtregn aflyses arrangementet.

Hvis du har lyst til at prøve kræfter som kræmmer, så udfyld kuponen og
aflever den i enten Helens eller Mettes postkasse, senest den 25. maj.

Vi håber at se Jer.

Helen Jensen, Præstefælledvej 104

Mette Hoffmeyer, Starup Alle 23

KLIP

Jeg / vi ønsker at deltage i loppemarked med _____ antal boder

                                Med venlig hilsen

______________________________________________________
navn

______________________________________________________
adresse og tlf. nr.



16

Fastelavnsfesten.

Igen i år afholdte Grønnehave den traditionelle fastelavnsfest, dog på et lidt
senere tidspunkt end vi plejer, men det gik som sædvanligt rigtigt godt.
Det er rart at se at der er så mange medlemmer der holder fast i denne
tradition og møder op hvert år, og også rart at se nye ansigter imellem.

Traditionen tro blev der uddelt kæmpe slikposer til børnene, og dejlige fa-
stelavnsboller blev nydt ved bordene. Der blev snakket og sludret, og det så
ud som om alle hyggede sig.

Det bliver jo nemt en gentagelse af de sidste års indlæg vedr. festen, men
endnu engang vil jeg sige, at det er utroligt så meget der bliver gjort ud af
udklædningerne. Der er så mange gode og flotte kostumer at dommerne har
det svært når de bedst udklædte skal findes, og det er rigtigt rart at se at der
også er mange forældre der morer sig med at finde på udklædninger. Jeg
ved fra min egen at hun elsker at mor også skal være udklædt.

Men en ting er sikkert, og det er at ungerne nyder denne dag. De løber rundt
og leger, både inde i salen og ude på gangen, og de sidder i tæt ring omkring
tønderne og venter på at kaste sig over karamellerne, når bunden ryger på
tønderne.

Jeg vil slutte med at sige tak til alle deltagere og ikke mindst til Anette og
familien, der hvert år ligger et stort arbejde i planlægningen af festen.

Vi ses forhåbentlig til fastelavnsfesten næste år.

Helen J.
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Stemningsbilleder
fra årets fastelavnsfest
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Nyt fra legepladsen

Som nævnt i sidste nummer af Grønnehave er rutsjebanen fjernet fra lege-
pladsen, og der er sat brædder for åbningen, således at der ikke er nogen
der kan komme til skade. Men legepladsen er ikke den samme uden den
store rutsjebane, og da den gamle ikke var i god nok stand til at kunne
repareres, har bestyrelsen besluttet at afse penge til at få opsat en ny rut-
sjebane.

Så kære unger, fortvivl ikke. I løbet at de næste par uger vil der blive op-
sat en hel ny flot stor rutsjebane på legepladsen, som vi håber vil blive be-
nyttet lige så meget som den gamle.

Sommerfest
Nu vi er ved legepladsen, vil jeg da lige minde jer alle om vores årlige lop-
pemarked/sommerfest, der i år vil løbe af stablen

LØRDAG DEN 16. AUGUST.
Da vi snart skal i gang med at planlægge denne dag, er det vigtigt at I mel-
der tilbage til en af os i bestyrelsen, hvis der er noget I synes der skal laves
anderledes eller nye ideer, da vi jo nok gentager de tidligere års program.
Vi vil blive glade for alle input, det være såvel ris som ros.

Helen J.

Petanque-
tuneringen ved

sidste års
sommerfest
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ANNONCE - DANSKE BANK
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Automatisk trafikkontrol i Tårnby Politikreds.

Fra mandag den 17. marts er der også indført automatisk trafikkontrol i
Tårnby. Kontrollen foregår fra varevogne og derfor kan farten på mange
forskellige strækninger kontrolleres i løbet af en dag. Udpegningen af stræk-
ninger indgår i det lokale trafiksikkerhedsarbejde. Således er udpegningen
af strækninger i Tårnby og Dragør kommuner foretaget af Det lokale
Færdselssikkerhedsråd for Tårnby Politikreds.
 - Vi har lagt vægt på, at udpegningen af målestederne sker lokalt, og at
indsatsen forstærkes, hvor der er mest brug for det, siger chefpolitiinspektør
Mogens Wilbert fra Rigspolitiets færdselsafdeling. - Automatisk trafikkontrol
vil indgå i den samlede færdselskontrol i samarbejde med politikredsene og
Færdselspolitiet.

Fartkontrollen overvåges
Projektleder Lárus Ágústsson fra Vejdirektoratet følger hastighedsudviklingen
tæt. - Det er jo helt afgørende, om indførelsen af Automatisk Trafikkontrol
nu også gavner trafiksikkerheden, fortæller han. - Indtil videre er vi tilfredse
med resultaterne. Kontrolstrækningerne bliver valgt omhyggeligt, og jeg tror,
at vi vil kunne se et større fald i trafikulykker, når ordningen har fungeret et
par år, fortæller han.
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Lavere fart gi’r færre ulykker!
Også direktøren fra Rådet for Større Færdselssikkerhed, René la Cour Sell
er optimistisk. -Vores meningsmålinger viser, at langt de fleste siger, at de
gerne vil overholde hastighedsgrænserne, men de færreste lægger mærke til,
om de lige kører 50 eller 60 km/t.  Det er en katastrofe, hvis fx et barn løber
ud på vejen. Så kan selv en lille hastighedsoverskridelse betyde, at man ikke
kan nå at stoppe, udtaler René la Cour Sell, som konkluderer: - Den Auto-
matiske Trafikkontrol skal hjælpe os til at gøre dét, vi selv siger, vi gerne vil
– nemlig undgå at køre for stærkt dér, hvor risikoen er størst.

Her foregår kontrollen:
· Skoleveje og ved institutioner og vejarbejder
· Farlige strækninger med mange ulykker
· Utrygge veje, hvor beboere selv har ønsket hastig-

hedskontrol.

Sådan virker det:
Hvis en bil eller motorcykel bliver målt til at køre for stærkt, tages et billede.
Politiet sender et brev til ejeren, der oplyser, hvem der førte køretøjet – og
så får føreren en bøde. Ved særlig høj fart kan kørekortet frakendes.
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Hastigheden stadig til debat

”Sæt dog farten ned på Præstefælledvej!” Lød det fra Ole Falster ved
årets generalforsamling, hvor den alt for høje hastighed endnu engang blev
diskuteret.

”Vi blev meget overrasket over hvor hurtigt der køres på sådanne
små villaveje!” var noget af det første jeg fik at vide da jeg forleden hil-
ste på en nytilflytter i vores grundejerforening.

Også ved sidste års generalforsamling blev foreningens bestyrelse opfor-
dret til at bede Tårnby Politi om at foretage hastighedskontrol på Præste-
fælledvej. Dette bad vi politiet gøre, og jeg kontaktede derfor i forbindelse
med dette indlæg politiet for en status.
Jørgen N. Thøgersen, Nærpolitiet i Tårnby svare:

Kære Boe Andersen.
 Tak for din henvendelse vedr. ovenstående, hvortil jeg kan svare, at
vi her fra Tårnby Politi har foretaget hastighedskontrol på Præste-
fælledvej inden for det sidste år. Der har i denne forbindelse ikke væ-
ret konstateret nogen overtrædelser af færdselslovens bestemmelser
vedr. hastighed, hvilket dog ikke udelukker, at der køres for stærkt en
gang imellem.
 
Hele Præstefælledvej er med på listen over de vejstrækninger, som vi
herfra har prioriteret i forbindelse med Automatisk Hastighedskon-
trol.
Automatisk Hastighedskontrol udføres i det storkøbenhavnske om-
råde fra centralt hold, hvorfor vi her i Tårnby Politi ikke umiddelbart
ved, om kontrollen på nuværende tidspunkt har været foretaget på
Præstefælledvej.
Denne kontrolform blev indført her i politikredsen ultimo marts må-
ned.

Boe Andersen
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Storskrald og haveaffald

For indsamling af storskrald og haveaffald fra haveboliger gælder følgende:
   Storskrald, herunder kasserede indbogenstande fra private husstande (ikke
nagelfaste genstande), større emballager, jern og metal, møbler, hårde hvidevarer og
planglas.
   Ordningen omfatter ikke jord, sten, byggematerialer, oprydning efter brand,
nedrivningsaffald, erhvervsaffald, dagrenovation, medicin, olie- og kemikalieaffald,
cykler, knallerter, autodele og lignende.
   Storskrald skal være anbragt let tilgængeligt og synlig ved bagkant af fortov. Af-
faldet skal være stillet frem på afhentningsdagen inden kl. 5 og tidligst dagen før.
   Der er ingen begrænsninger på antallet af enheder der afhentes, men vægten pr.
enhed må ikke overstige 40 kg. Længden af stænger, grene o.l. må ikke overstige 150
cm., og diameteren af et bundt må ikke overstige 50 cm.
   Af hensyn til den senere behandling må affaldstyperne ikke blandes sammen.
Affald der ikke er sorteret eller emballeret korrekt medtages ikke.

Affaldet afhentes en gang om måneden på den samme ugedag.

Bindslev Allé 4. mandag
Blåhøjvej 4. mandag
Brønderslev Allé 4. tirsdag
Estvad Allé 2. mandag
Hjallerup Allé 4. mandag
Høgildvej 4. mandag
Ilbro Allé 2. mandag
Ingstrup Allé 3. mandag
Jerslev Allé 3. mandag
Jetsmarksvej 2. mandag
Munkebjergvej 2. tirsdag
Præstefælledvej 1. mandag
Råbjerg Allé 2. mandag
Saltum Allé 4. mandag
Skarrildvej 4. mandag
Svejbæk Allé 3. mandag
Sønderholm Allé 3. tirsdag
Timringvej 3. mandag
Tirstrupvej 2. mandag
Vadum Allé 4. mandag
Vittrup Allé 2. mandag
Vårvej 4. mandag
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Grundejerforeningen Grønnehave Foreningens gironummer
Estvad Allé 1 608-2793
2770  Kastrup

GRØNNEHAVES BESTYRELSE

Formand Næstformand
Heinz Reimer Anette Cronberg
Munkebjergvej 93 A Vittrup Allé 16 B
32 50 65 38 32 51 15 87
heinz.reimer@get2net.dk cronberg@mail.dk

Kasserer
Boe Andersen
Estvad Allé 1
32 50 90 30

boe.andersen@post2.tele.dk

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem
Helen Jensen Helge Dybdahl
Præstefælledvej 104 Ingstrup Allé 23 B
32 51 29 90 32 51 19 12
hejpaj@jensen.mail.dk helge@dybdahl23b.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.


