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Den nye rutschebane på legepladsen
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Grundejerforeningen
Grønnehave

Estvad Allé 1
2770 Kastrup

Foreningens girokonto:
608-2793

www.groennehave.dk

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:
bladet@groennehave.dk

Deadline for næste nummer:
 14. november 2003.

Formanden har været på cykeltur i
foreningen, gud ved om det var en
mountainbike, med alle de forhin-
dringer han har været over!

Alt for mange grundejere sjusker
stadig med renholdelsen af rendeste-
nen. Bestyrelsen besluttede derfor i
foråret at betale sig fra rengøringen,
og bestilte NCC til at komme med
deres fejemaskine. Denne udgift
sparer forhåbentlig på renholdelsen
af foreningens afvandingssystem.

Grundejerforeningen på nettet med
egen hjemmeside. Ikke prangende
og smart, men det kan være at det
kommer. Først og fremmest tænkt
som informationsmulighed til de
medlemmer der har mulighed for at
gå på Internettet. Send en mail hvis
du har forslag til forbedringer af
hjemmesiden eller til Grønnehave
Nyt, for dette blad bliver ikke glemt
– medlemsbladet for dig som med-
lem af Grønnehave, hvor også du har
lov til at ytre dig!

Boe Andersen
Redaktør

www.groennehave.dk
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A M A G E R
Amagerbrogade 34
2300 København S
32 54 36 11

TÅ R N B Y
Kongelundsvej 268
2770 Kastrup
32 52 59 59
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Formanden orienterer

Der er gået orm og muldvarpe i grundejerforeningen!

”Hvad er det nu for noget vrøvl, ham formanden skriver om” – tænker de
fleste nok.

Sommeren er kommet og foråret er gået i hi – alle de myreflittige selvbyg-
gere og andre er til gengæld kommet ud af deres hvile, de graver og byg-
ger i vores kære grundejerforening, nogle gange ikke uden gene for na-
boen.

En dag efter, at jeg var kommet hjem efter dagens slid og slæb på arbej-
det, lånte jeg min kones nye og meget hårdtpumpede cykel, og kørte tur
rundt i foreningen for at se, hvordan det står til med veje og fortove.

Mit indtryk er, at både fortove og veje stadig er i god stand, og der er
ingen umiddelbare akutte reparationer. Der er dog en flise her og der, som
trænger til at blive skiftet, fordi den er revnet.

Nu kommer vi så til det med ormene. På min cykeltur så jeg flere steder i
foreningen, at der har været aktivitet i fortovene, fordi fliser er blevet ret-
tet, hvorefter man har smidt grus på det retablerede.

Jeg vil inderligt anmode de grundejere, som har haft en eller anden form
for gravearbejde ud for parcellen, at holde øje med om disse fliser sætter
sig med lunker og skæve fliser til følge. Skulle dette ske, så vær rar at un-
derrette mig om dette, så foreningen kan tage hånd om det ved henven-
delse til kommunen eller entreprenøren.

Hvad så med muldvarpene? Ja, vi har muldvarpe i grundejerforeningen -
se bare på billedgalleriet:
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Når man tænker på, hvor lang tid disse bunker ligger og spærrer på fortov
og vej, skulle man tro der bliver bygget en ny Storebæltsbro.

Kære parcelhusejere, hvorfor kører I ikke dette byggemateriale ind på
jeres grund? Jeg vil dog meget gerne uden at lege ”politibetjent” henvise til
foreningens vedtægter § 15 nr. 2, der siger: ”Materialer, gødning m.v.
må ikke henlægges på vejene, men henvises til grundene, med mindre
bestyrelsen undtagelsesvis giver tilladelse hertil.”

Jerlev Allé

Præstefælledvej  og  Ingstrup Allé
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Se disse ord er jo for så vidt ikke til at tage fejl af. Bestyrelsen har dog
altid haft en pragmatisk holdning til forvaltningen af disse måske lidt
stramme regler, og derfor er der ingen der har lavet vrøvl, når byggemate-
rialer har ligget på fortov og vej i nogle dage.

Desværre er det ved at være kutyme, at byggematerialerne ligger i ugevis
på vej og fortov – dette er ikke acceptabelt, og slet ikke når grundejere
tager på sommerferie uden at de forinden har kørt byggematerialerne ind
på grunden.

Det er kedeligt, at jeg som formand er nødt til at lege politimand/skolelæ-
rer og minde om, at disse byggematerialer har det med at svømme ind i
foreningens afvandingssystem, hinder færden på fortov og veje, og mange
gange henligger uafmærket i den mørke årstid.

Ja det var så den opsang ……..

Nu er det ikke kun foreningens beboere, der kan lave unoder. Desværre
kommer der ofte store lastvogne, som forårsager skader på
grundejerforeningens veje og fortove.
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Den 2. maj 2003 skete der en påkørsel af hjørneafmærkningspæl (stele)
på hjørnet af Jerslev Allé og Præstefælledvej, hvorved der også skete
skade på stelens fundament og asfalteringen.

Beklageligvis var det ikke muligt at få identificeret synderen - heller ikke
med Politiets hjælp, så derfor er grundejerforeningen nødt til at punge ud
og reparere og betale skaden.

Nu er alting jo ikke trist. Det hænder da engang imellem, at man ”snup-
per” én på fersk gerning, så den 12. juni 2003 kunne disse billeder opta-
ges.

Se, det er sådan det skal gøres: Foto, dato, klokkeslæt og navnet på
chaufføren og firmaet.

Det var så det for denne gang, jeg vender frygteligt tilbage med en god
gang brok i næste udgave af Grønnehave Nyt.

Heinz Reimer

Taget på fast gerning
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Loppemarkedet den 31. maj på legepladsen.

Grundejerforeningerne Hjallerupvang og Grønnehave afholdte loppemar-
ked på legepladsen den 31.maj.
Vejret var pragtfuldt og solen skinnede fra en skyfri himmel. Undertegnede
var desværre forhindret i at deltage, men jeg har hørt fra Hjallerupvang at
dagen var meget vellykket.
Alle kræmmere fik solgt noget, og der kom også mange besøgende
udefra.
Nu håber vi at foreningernes loppemarked/sommerfest den 16. august
bliver lige så vellykket og at det dejlige sommervejr fortsætter og vi håber
at se mange af Jer.

Helen Jensen
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ANNONCE: DANSKE BANK
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Vis hensyn

Sommeren er over os og dermed også de lune sommeraftener. Der er jo
ikke noget skønnere end at nyde solen gå ned, og hygge sig med familie
og venner.  Men de lune sommerafterner betyder også at man tænder
grillen, spiser udendørs, høre musik, griner og snakker og lader børnene
være længe oppe.

Det kan jo være nok så hyggeligt; men måske synes din nabo ikke at det
er lige så hyggeligt som dig. Derfor; tag hensyn til de omkring liggende
parceller mht. støjniveauet.

I luften er der dufte nu

af græs og vilde roser,

desværre bli´r den blandet med

min nabos grill, der oser.

              
              

              
  Inge Jacobsen

ANNONCE: KONGELUNDENS BYGGECENTER
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Tårnby Politi advarer om tyveri af PH-lamper

Der har gennem de senere år været et stigende antal tyverier af udendørs
væglamper af mrk. PH (Poul Heningsen), udført i børstet kobber.
Tyverierne foregår oftest efter mørkets frembrud ved at tyven lister sig hen
til det sted, hvor lampen hænger. Lamperne skrues fri af væggen, og
ledningen klippes over.

De fleste tyverier foregår i og omkring Dragør by.

Det er ikke muligt at forhindre disse tyverier, men man kan sørge for at
mærke sine lamper, således at politiet ved eventuelle fund hos en mistænkt
bliver i stand til at placere lampen til en bestjålet ejer.

Der er gode råd at hente på Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside:
http://www.crimprev.dk eller eventuelt på:
 http://www.stopindbrud.dk

Såfremt man bliver opmærksom på mistænkelige personer eller biler, vil
politiet i Tårnby meget gerne høre om det. De oplysninger man skal
koncentrere sig om, er en beskrivelse af personen/personerne og en
beskrivelse af det køretøj, der anvendes - herunder især et registrerings-
nummer såfremt det er et registreret køretøj.

Henvendese skal ske til:
Kriminalpolitiet i Tårnby, Kamillevej 3, 2770 Kastrup, tlf. 3250 1448,
fax 3252 3187 eller evt. E-mail: taarnby@politi.dk
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Hastighedskontrol

Afdelingen for Automatisk Hastighedskontrol, Københavns
Politi, der foretager kontrollen i Tårnby Politikreds har med-
delt, at målingerne i juni måned har medført 197 hastigheds-

sager. Heriblandt også på Præstefælledvej.
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Falck orienterer

Sensommeren bider og stikker

Det fugtige og lumre vejr i disse uger giver ideelle betingelser for myg,
hvepse og andre insekter til stor irritation for dem, der må lægge krop til
deres stik. Og det bliver endnu værre i løbet af de kommende uger, når
hvepsesæsonen for alvor sætter ind, siger Falcks vildtkonsulent Kurt
Thomsen.

”Heldigvis er de fleste insektstik ufarlige men de kan være meget gene-
rende. Og hvepse- eller bistik kan være farlige, hvis den stukne er aller-
gisk. Er det tilfældet, skal man søge læge med det samme”, siger Kurt
Thomsen.

Symptomerne på en allergisk reaktion, der kræver lægehjælp, er: Vold-
somme hævelser, udslæt på kroppen, utilpashed eller vejrtræknings-
besvær.

Folk, der ikke er allergiske, kan mindske generne i forbindelse med et
hvepse/bistik ved at fjerne brodden hvis der er tale om bistik med en nål
eller ved at skrabe den af med en kniv. Det er en dårlig idé at bruge en
pincet, da den vil klemme giftsækken sammen og tømme mere gift ud.
Smerter og hævelser kan lindres med is eller lokalbedøvende eller kløe-
stillende middel.

Ifølge Falcks vildtkonsulent, Kurt Thomsen, bliver især hvepsene mere
aggressive i de kommende uger, efterhånden som de danske frugter mod-
nes.

”Kig lige en ekstra gang på det stykke frugt, du har plukket, før du putter
det i munden. Især hvis du plukker en blomme skal man kigge godt efter
hvepsene kan nemlig bore sig ind i blommen, og så er det altså en ubeha-
gelig oplevelse, hvis man først opdager den, når man har fået den ind i
munden”, siger han.
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Falck fjerner ikke hvepseboer, men Kurt Thomsen siger, at det er for-
holdsvis simpelt, at gøre noget ved det selv, hvis man har et hvepsebo
hængende under sit tagudhæng, på loftet eller i udhuset.

”Man kan købe en række forskellige midler hos Matas, og de er effektive.
De skal blot sprøjtes på boet, men det dog er vigtigt, at man først gør det
om aftenen, når hvepsene er samlet og ikke er så aggressive”, siger han og
tilføjer, at det ikke er strengt nødvendigt at fjerne boet, når hvepsene er
dræbt.

Falck giver desuden følgende råd, der kan mindske risikoen for mygge-,
bi- eller hvepsestik:
Slå ikke ud efter insekterne, men bevæg dig roligt i nærheden af dem.
Lad være med at gå barfodet i naturen.
Dæk kød og søde madvarer til, når du spiser udenfor eller spis inde.
Pas på ved havearbejde husk lange bukser og lange ærmer.
Luk skraldespandene.
Sæt myggenet for de åbne vinduer.
Spar på parfumen.

Der findes desværre ikke midler, som kan holde bier og hvepse på af-
stand. Men der findes både myggelys, forskellige lotions og spray, der
virker mod myg.

For yderligere oplysninger kontakt Falcks informationsafdeling på
tlf. 33 15 43 20.
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Sommerfesten

Årets store loppemarked og sommerfest blev i år afviklet lørdag den 16.
august i samarbejde med Hjallerupvang. Vejret var igen i år rigtigt fint, og
et rekordstort antal loppeboder havde spredt tusindvis af spændende gen-
stande ud over hele boldbanen.

Trods det rekordstore antal sælgere, forlød det fra flere sider, at køberne
ikke indfandt sig i så store mængder som ønskede, trods annoncering i
Amager-bladet og store henvisningsskilte på vejene.
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Ved 18-tiden var der så kommet gang i den store grill, og medbragte pøl-
ser og bøffer osede om kap med svedne flutes, så der blev rigtig grillmad
til de ca. 60 personer der havde valgt at hygge sig sammen denne herlige
sommeraften.

Et stort skulderklap til de to arrangører Helen Jensen og Mette
Hoffmeyer.

Se flere billeder på www.groennehave.dk

Boe Andersen
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Tårnby Kommune orienterer

Tilskud til energibesparelser

Hvilke energibesparelser kan jeg få tilskud til?
Du kan få tilskud til f.eks. isolering af lofter, hulmursisolering og isolering af
varmerør.

Hvem kan få tilskuddet?
Hvis du får folke- eller førtidspension, kan du søge om tilskud til at lave
energibesparelser i din helårsbolig. For at få tilskuddet skal du i forvejen
modtage varmetillæg. Endvidere skal du lovligt bruge din bolig til helårsbe-
boelse, og din bolig skal have eget køkken og afløb.

Hvordan søger jeg?
Du kan søge tilskud til energibesparelser på en blanket du får fra Teknisk
Forvaltning, tlf. 32 47 15 15.
Blanketten kan også rekvireres fra grundejerforeningen, Boe Andersen,
 tlf. 32 50 90 30.

Ny rutschebane

I begyndelsen af maj blev den nye
rutschebane sat op på legepladsen.
Rutschebanen, der er lavet af rustfrit
stål, er meget populær blandt ungerne.
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Ikke flot og prangende med en masse smarte farver og
effekter, men enkel og under udarbejdelse af en frivillig
amatør der ikke har prøvet dette her før – så derfor, vis

lidt overbærenhed her i begyndelsen.

Er Grønnehave Nyt nu ved at uddø?

Nej, slet ikke! Bladet vil stadig blive omdelt til foreningens medlemmer,
men hjemmesiden vil være et supplement til bladets artikler, f.eks. er der
mulighed for mange flere billeder fra foreningens arrangementer end der er
plads til her i bladet.

Hjemmesiden vil også være en mulighed for at vi kan orienterer hurtigt om
begivenheder i foreningen, samt være en form for arkiv med vedtægter,
regnskaber o.s.v.
Jeg har mange ideer, og nogle af dem vil kunne ses i løbet af efteråret.

Du må meget gerne komme med kommentarer, skidt som kanel, forslag til
forbedringer  af hjemmesiden, eller ting du savner.

Boe Andersen
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Grundejerforeningen Grønnehave Foreningens gironummer
Estvad Allé 1 608-2793
2770  Kastrup www.groennehave.dk

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 Kasserer cronberg@mail.dk

Boe Andersen
Estvad Allé 1
32 50 90 30

boe.andersen@post2.tele.dk

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem
Helge Dybdahl Helen Jørgensen
Ingstrup Allé 23 B Præstefælledvej 104
32 51 19 12 32 51 29 90
helge@dybdahl23b.dk hejpaj@jensen.mail.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 07 00
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)
Tårnby Politi 32 50 14 48
Renovation (HCS) 43 29 98 64
Vandværket 32 50 05 69
Vejbelysning 32 46 06 30

Genbrugspladser Åbningstider: onsd., torsd. og fred. kl. 10-18
Vægterparken 32 A samt lørd. og sønd. kl. 10-16. Mindre mængder kemi-
Præstefælledvej 5 kalieaffald kan afleveres på modtagepladsen,
Ugandavej 71 Præstefælledvej 5.


