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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:
 1. februar 2004.

Hovedistandsættelse

af Præstefælledvej er i skrivende
stund i fuld gang – Nej, det er ikke
grundejerforeningen der allerede er
i gang igen, men Tårnby Kommune
der istandsætter den kommunale
del mellem Løjtegårdsvej og Brøn-
derslev Allé, så denne gang går det
ikke ud over kontingentet – kontin-
gentet der for øvrigt er ved at være
i hus. Ca. 2/3 af medlemmerne be-
taler til tiden, den sidste tredjedel
er vi adskillige måneder om at få
kradset ind, bl.a. derfor vil kontin-
gentet fra næste år blive opkrævet
af BetalingsService.

Velkommen til et blad fyldt med jul.

Glædelig jul
Boe Andersen
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Lukasevangeliet - Kapitel 2 - vers 1-20

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra Kejser Augustus om at
holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens
Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive,
hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til
Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt,
for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et
barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin
søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var
ikke plads til dem i herberget.
I den samme egn var der hyrder, som lå på marken og holdt nattevagt
over deres hjord. Da stod Herrens engle frem for dem, og Herrens herlig-
hed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til
dem:Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for
hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; Han er Kristus,
Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og lig-
ger i en krybbe. Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hær-
skare, som lovpriste Gud og sang:
Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!
Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde
hyrderne til hinanden:Lad os gå ind til Betlehem og se det , som er sket,
og som Herren har forkyndt os. De skyndte sig derhen og fandt Maria og
Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte
de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn, og alle, der hørte det,
undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem; men Maria gemte alle disse
ord i sit hjerte og grundede over dem. Så vendte hyrderne tilbage og pri-
ste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var
blevet sagt til dem.

Juleevangeliet
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Formanden orienterer

Sommeren 2003 er forbi – og man må vel nok sige, at vi er blevet forkæ-
let med en rigtig dejlig sommer: Varme sommeraftener, hvor det har været
muligt at sidde ude og hygge sig, grille, holde fester osv. Kort sagt - vi har
ikke haft grund til at klage over denne dejlige sommer.

Lad mig nu ganske kort vende tilbage til sommerens lyksaligheder.

Jeg er af den opfattelse, at ingen har haft grund til at klage over somme-
ren! Der er dog enkelte i foreningen, som ikke deler min opfattelse om
den gode sommer. Jeg tror nu ikke, at det er selve sommeren, man har
været utilfreds med, men følgevirkningerne af fester og aktiviteter i haven.

Det er faktisk sådan, at bestyrelsens medlemmer, næsten alle uden undta-
gelse, har modtaget henvendelser om støjgener, fordi naboen sent - meget
sent - om aftenen har larmet, spillet bold osv. uden at tænke over, at ens
nabo/genbo måske kunne tænke sig at få lidt ro.

Kære grundejere i Grønnehave, hvad sker der? Hvorfor skal det være
sådan? Hvorfor er der snart ingen, som tager hensyn til hinanden? Er det
”samfundets skyld”, som musikgruppen TV2 giver udtryk for i en af deres
sange? Eller er vi bare blevet hamrende ligeglade med vores nabo og har
indtaget holdningen ”det er min grund - mit slot - og jeg gør som det pas-
ser mig”.

Er I klar over, hvor surt det kan blive at bo i sit hus, hvis man som nabo
overhovedet ikke taler sammen mere. Der bliver krig; man kører på kan-
ten af det tilladelige, lige netop så langt, at man undgår at få politiet blandet
ind i sagen. Det bliver surt!

Vi har i G/F Grønnehave desværre haft mange eksempler på sådanne
nabokrige, hvor en af parterne før eller siden opgiver og fraflytter ejen-
dommen. Behøver det virkeligt komme så langt? Nej! Det behøver det
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ikke. Man kunne jo lige stikke hovedet ind over hækken eller ind ad dø-
ren hos naboen/naboerne og sige: ”Vi skal have fest, og det kan godt
være, at det kommer til at larme. Vi håber, at I vil bære over med os, men
hvis I synes det bliver ”for meget”, så kom over og få en øl med.” Hvis I
siger til naboen, at I skal holde fest, har naboen også mulighed for at for-
trække på festdagen.

Jeg kunne blive ved med at give eksempler på de henvendelser, forenin-
gens bestyrelse har fået over naboer, der ikke vil eller ikke gider at tage
hensyn til omgivelserne. Det er fx:

§ Generende parkering, så naboen nærmeste er nødt til at bære eget
køretøj ind på grunden

§ Larmende boldspil sent om aftenen dvs. efter kl. 23.00. Hvad
tænker folk dog på ?

§ Henlæggelse af byggematerialer, så det fylder mest muligt og helst
ligger i mange måneder. (Byggematerialer skal køres ind på
grunden – det står både i foreningens vedtægter og i Politi-
vedtægten).

Kære grundejere, skulle vi ikke tage os sammen? Tal dog for pokker med
naboen om ting, som kunne være til gene. Tag hensyn, så kan alle have det
rart og nyde et godt naboskab.

Nu er efteråret over os, bladene på træerne skifter farve og med en god
gang nattefrost falder disse blade i hobetal. Vinteren banker på døren –
frost, sne, slud, glatte fortove og veje. Hvordan er det nu det er med
glatførebekæmpelsen?

Det er sådan:
Den enkelte grundejer skal sørge for at renholde og glatførebekæmpe det
fortovs- og vejareal, som hører til hans parcel.

Grundejerforeningen har dog en snerydningsordning. Herved fritages
grundejerne for rydning af vejbanen, og vejarealerne bliver ryddet for sne
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af foreningens snerydningsentreprenør, men der bliver ikke gruset eller
saltet med henblik på glatførebekæmpelse.

Vær nu opmærksom på denne pligt – sidste vinter var der en hel del
grundejere, som valgte at undlade at rydde sne på fortovet og gruse/salte
med henblik på at glatførebekæmpe. Mig bekendt er der endnu ingen,
som har modtaget en bøde for forsømmelsen, men jeg er dog overbevist
om, at hvis en gående falder og kommer alvorligt til skade på det ikke
ryddede fortov, kunne det godt medføre en reaktion fra Politiets side, jf. §
53 i Politivedtægt for Tårnby og Dragør Kommuner.

De sidste ord fra min side skal ikke revse eller være sure opstød, som jeg
snart er ved at være berømt for i foreningen. Jeg vil også benytte denne
lejlighed til at ønske alle i Grundejerforeningen en rigtig glædelig jul og et
godt og indbringende nyt år. Jeg vil håbe, at året 2004 bliver til glæde for
jer, og uden alt for mange bekymringer.

Endelig vil jeg også ønske såvel foreningens bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter som annoncører i Grønnehave Nyt, en rigtig glædelig jul og et
godt nyt år. Både jeg og bestyrelsen ser frem til et fortsat godt og glæde-
ligt samarbejde med vore trofaste annoncører.

Heinz Reimer
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HørHørHørHørHørt en mørt en mørt en mørt en mørt en mørk julenak julenak julenak julenak julenat:t:t:t:t:
- Jeg er ligeglad med hvem du er, din fede nar
- og få så de rensdyr ned fra mit tag!

ANNONCE - KONGELUNDENS BYGGECENTER

HO! HO! HO!
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Mens vi venter - for børn.

Julemandsdalen

Det var en flot decemberdag lige før jul. Blæsten havde lagt sig, det var
koldt og klart, og solen kunne lige anes over fjorden. Rasmus og Julia var
ude for at kigge efter spor i sneen Jeg tror faktisk, jeg kender alle dyre-
spor, sagde Rasmus - han skulle altid være så vigtig, bare fordi han var
født 9 minutter før sin tvillingesøster. Det dèr er f.eks. snespurvespor, og
dér har der gået en polarræv. Nå, sagde Julia Men, hvis du ved så meget,
så kunne du måske fortælle mig, hvad det dér er?
Julia havde fundet nogle mærkelige fodspor. Det lignede nærmest sporene
efter bittesmå kamikker. Der er i hvert fald ikke nogen i hele bygden, der
har så små fødder som dem der! Næ…. Men så er der jo kun en ting at
gøre: Vi følger sporene og finder ud af, hvem der har lavet dem!, foreslog
Rasmus.
Tvillingerne fulgte sporet op langs fjorden. Da de havde gået i næsten en
time, drejede sporet skarpt til venstre, ind i landet. Og så begyndte det at
opføre sig underligt: det snoede og bugtede sig, frem og tilbage, rundt og
rundt. Rasmus og Julia fulgte sporet, så godt de kunne, men til sidst anede
de ikke, hvad var nord, syd, øst eller vest. Vi finder aldrig tilbage sagde
Rasmus, og det var lige før han begyndte at græde.
Hej, hold op med det. Det var bare for sjov! Sagde en lille stemme. Ras-
mus og Julia vendte sig forskrækkede om. Bag dem stod en lille fyr med
en rød hue: Jeg opdagede, at I fulgte efter mig, og så ville jeg bare lave lidt
sjov. Jeg tror, det er derfor man kalder mig Drillenissen.
Er du en nisse?! spurgte Rasmus og Julia i munden på hinanden. Jep! Den
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aller-helt-og-aldeles-yngste- jeg er kun lige fyldt 134 år, svarede Drillen-
issen stolt. Men hvem er I?
Vi hedder Julia og Rasmus, og vi tror altså ikke på nisser. Far siger, at de
ikke findes, svarede Rasmus. Jamen, jeg står jo lige her sagde Drillen-
issen, -og hvis ikke der findes nisser, hvem i alverden skal så hjælpe Jule-
manden?
Der findes altså heller ikke nogen julem .av! Julia gav Rasmus en albue i
siden for at få ham til at tie stille. Må vi ikke tage dig med? Vi vil meget
gerne møde Julemanden! Kun hvis I lover, at I aldrig fortæller nogen, hvad
I har set. Det lover vi svarede de i kor.
Rasmus og Julia måtte næsten løbe for at følge med Drillenissen. Hvor
langt skal vi? spurgte Julia forpustet. Drillenissen pegede op på et fjeld lidt
længere borte. Det der er Julemandsfjeldet. Bagved ligger den skjulte dal
- og der bor Julemanden og alle hjælpenisserne.
Den skjulte dal var det smukkeste sted, Julia og Rasmus nogensinde
havde set. De sødeste små huse lå klinet op ad fjeldet, og midt i al sneen
lå en vidunderlig grøn eng. På engen gik en flok rensdyr og græssede.
Ham med den røde tud hedder Rudolf, og han kan flyve fortalte Drillen-
issen. Og det her er vores postkontor. Vil I med ind? Tvillingerne nikkede.
På Postkontoret havde Postnissen travlt med at stemple breve. Hej Post-
nisse - her er Rasmus og Julia, mine nye venner! sagde Drillenissen. Nej,
det var da skægt. Jeg står netop her med et par breve til Julemanden fra
nogen, der hedder Rasmus og Julia. Det skulle vel aldrig være jer? spurgte
Postnissen venligt. Tvillingerne blev ildrøde i hovederne. Har du skrevet til
Julemanden?! Jeg troede ikke, at du troede på ham? Sagde de i munden
på hinanden. Postnissen smilede til dem: Pyt med det! Julemanden tror i
hvert fald på jer. Og I kan være sikre på, at han bliver glad for jeres
breve. Kunne i for resten ikke smutte over med hans post - det ville være
en stor hjælp. Den fikser vi sagde drillenissen og tog imod postsækkene.
Det var blevet mørkt udenfor. Vi skal denne vej, sagde Drillenissen og
førte an. Julemandens hus var en stor og hyggelig gård med et kæmpe tårn
og lys i alle vinduerne. Drillenissen bankede på. Ingen svarede. Han prø-
vede igen. Stadig intet svar. øv, han er ikke hjemme lige nu sagde Drillen-
issen ærgerligt- men jeg kan vise jer legetøjsmaskinen! Rasmus og Julia
fulgte med hen på værkstedet, hvor maskinen stod. Den fyldte næsten hele
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rummet og var flere etager høj. Man starter den sådan her - tror jeg nok-
sagde Drillenissen og drejede en kæmpestor guldnøgle en halv omgang.
Maskinen gik i gang og ud strømmede dukker og biler og bamser, så det
var ren fornøjelse. Vil I se noget andet sjov? spurgte Drillenissen og trak
dem hen til et lille vindue. Henover den mørke nattehimmel flagrede det
smukkeste lys i alverdens farver. det kommer oppe fra tårnet, fortsatte
Drillenissen. Når maskinen kører så opfanges lyset af en stor diamant i
tårnet. Hvis det er mørkt og klart, kan man se lyset over hele Grønland-
og så véd man, at Julemanden laver legetøj.
Tror du også, at far og mor kan se det hjemmefra? spurgte Julia. Far og
mor?! gispede Rasmus åh nej, vi skulle have været hjemme for længst. De
tror garanteret, at vi er gået gennem isen eller noget andet frygteligt. Har I
ikke en telefon, vi kan låne?
En tele-hvad? spurgte Drillenissen, for sådan én havde han aldrig hørt om.
Men måske har jeg noget andet, I kan bruge. Han fór af sted og kom
snart tilbage med en kulsort og skinnende blank sten. Hvordan virker den?
spurgte Julia. I skal bare lægge hånden på den, lukke øjnene og ønske, at
I var hjemme.
Tvillingerne gjorde, som Drillenissen sagde. Og hvad så, Drillenisse?
spurgte Rasmus. Ingen svarede. Hvad så nu? gentog Julia og åbnede øj-
nene. Væk var Drillenissen og den skjulte dal og legetøjsmaskinen- de
stod lige midt i deres egen stue! - Og vi fik ikke engang sagt ordentligt
farvel, sukkede Julia.
Far stak hovedet ind: Nå, dér er I!? Kom og se, der er det flotteste lys på
himlen i aften - det hedder nordlys. Det kender vi godt, det er fordi Jule-
manden laver legetøj sagde Julia. Schyyys…vi lovede ikke at fortælle det
til nogen! hvæsede Rasmus. Hvad står I og hvisker om? spurgte far. åh,
det er bar én slags julehemmelighed, svarede tvillingerne og blinkede til
hinanden.
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- Hjælper deres mand Dem her i juletravlheden spurgte fru Madsen sin
nabokone.
- Jo sådan da... Jeg vælger julegaverne, og han betaler og bærer dem
hjem...

Han sagde til sin svigermor:
- Ja julemanden har da i det mindste den helt rigtige indstilling
- kommer kun på besøg én gang om året...

HO! HO! HO!
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ANNONCE - DANSKE BANK
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Vintervedligeholdelse

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. 

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.
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Private fællesveje
Snerydning og glatførebekæmpelse på private fællesveje i bymæssige be-
byggelser (i byzonen) påhviler de tilgrænsende ejendomme – og hver
grundejer skal derfor fjerne sne og bekæmpe glatføre såvel på fortovene
som på kørebanen ud til vejens midte.
På landet (i landzonen) er det brugere med vejret til den pågældende pri-
vate fællesvej, der skal rydde for sne og træffe foranstaltninger mod glat
føre.
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. Ligeledes skal
pladsen omkring brandhaner o.lign. holdes ryddet for sne.

Præsten havde holdt julegudstjenesten
og talte derefter til menigheden:
- Ja, og så kan jeg meddele, at kirken
har modtaget en meget kostbar gave,
men giveren ønsker at være anonym.
Da rejste Nielsen sig og sagde:
- Ja, jeg synes det var bedst på den måde

HO! HO! HO!
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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@mail.dk Kasserer cronberg@mail.dk

Boe Andersen
Estvad Allé 1
32 50 90 30

boe.andersen@post2.tele.dk

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem
Helge Dybdahl Helen Jensen
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 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)
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.

Grundejerforeningen Grønnehave Foreningens gironummer
Estvad Allé 1 608-2793
2770  Kastrup


