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Stelerne ved vejhjørnerne er sat der 
for at beskytte fortovet mod bilkør-
sel. 
 Specielt har det været hensigten at  
mindske skaderne, som store lastbi-
ler forårsagede på fortovsfliser og 
kantsten. 
Men vi har især ved vejhjørnerne 
ved  Præstefælledvej måttet konsta-
tere at stelerne ikke forhindrer last 
biler i at bruge fortovet når der 

svinges. 
Stelerne rives op og flår når de på-
køres asfalten med op. Fortovsfli-
serne knækker og kantsten beskadi-
ges. 
Det er som regel umuligt at finde 
skadesvolder, hvorfor vi som 
grundejerforening må betale for at 
genoprette vejhjørnerne. 
Som et forsøg har vi derfor på to 
vejhjørner—der alligevel skulle 
renoveres—fjernet stelerne og lagt 
kørebanefliser i fortovet for at se 
om vi på denne måde får færre ud-
giftskrævende skader. 
Det er endnu for tidligt at drage 
nogen konklusioner. 
 
 

Sommerfesten i Grønnehave en succes 
 

Så lykkedes det · Den første store sommerfest i 
Grønnehave blev med 192 deltagere—godt vejr, stegt 
pattegris  og Økuller i fin stil årets fest i Grønnehave. 
Stor sommerfest igen i 2008 
Læs mere inde i bladet 

Hvem har fjernet vejstelerne? 
 

Stelerne er væk · Ved to vejhjørner er stelerne 
som et forsøg fjernet. 

Snevejr ..  hjælp ... 
mit fortov er ikke ryddet 
 
Nej, vi har ikke et firma til at ryd-
de sneen væk fra fortovet—det 
skal du selv gøre! 
Men vejbanen betaler vi en entre-
prenør for at rydde—det er ikke 
som nogle tror kommunen der 
rydder. 
Hvis der er henvendelser vedr. 
snerydningen kan man kontakte 
Jørgen Sommer fra bestyrelsen. 

 

Sidste om fællesantenne : Fibernet i Grønnehave inden for de næste 2—3 år  
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Grønnehaves bestyrelse 

 Formand:  
(Information, vejudvalg, legepladsudvalg, sommerfest-
udvalg) 
 

 Helge Dybdahl,  
Ingstrup Alle 23B 
tlf.: 32 51 19 12 
formand@groennehave.dk 
 
 

 Næstformand:  
(Sekretær, fastelavnsudvalg) 
 

 Anette Cronberg,  
Vittrup Alle 16B 
tlf.: 32 51 15 87 
 
 

 Kasserer: 
(Økonomi, Vejudvalg) 
 

Boe Andersen 
Estvad alle 1 
tlf.: 32 50 90 30 
kasserer@groennehave.dk 
 
 

 Bestyrelsesmedlem:  
(Snerydningskontakt, vejudvalg) 
 

 Jørgen Sommer 
 Jerslev Alle 16 
tlf.: 32 51 32 46 
 
 

Bestyrelsesmedlem:  
(Legepladsudvalg) 
 

Ole Falster 
Præstedfælledvej 90A 
 tlf.: 32 50 85 76 
 

Suppleant: 
 

 John Nielsen 
Vittrup alle 27 
 tlf.: 32 52 46 39 
 

Suppleant: 
 

Ole Nielsen 
Vårvej 7 
tlf.: 32 50 47 49 
 

 
 

Grønnehaves girokonto: 608-2793 
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Grønnehave Nyt udgives af G/F Grønnehave og 

uddeles til foreningens medlemmer 
 

G/F Grønnehave omfatter et parcelhusområde med 
450 boliger i Tårnby Kommune på Vestamager. 
 

Indlæg til bladet sendes til ansvarshavende: 
 

Helge Dybdahl, Ingstrup Alle 23B, 32511912 
 formand@groennehave.dk 

 
 
Deadline til næste nummer: 3. februar 2008 

  

Grønnehave Nyt  på banen igen 
 

 
 Bestyrelsen har i løbet af året evalueret informati-
onen til medlemmerne.   
 
Det er fremover tanken at den hurtige informatio-
nen til alle jer i G/F Grønnehave først og fremmest 
sker via vores hjemmeside på adressen 
 

www.groennehave.dk 
 

Men den skriftlige information i form af et blad  
 

Grønnehave Nyt    
 

søges opretholdt ved at udgive Grønnehave Nyt  
2—3 gange om året. 
 
Bladet vil fremover blive udgivet: 
 
1. I februar måned (med indkaldelse til generalfor-
samling, beretning, regnskab og budget). 
2. Om foråret (med referat fra generalforsamling 
samt andet nyt). 
3. Om efteråret hvis der er information der skøn-
nes nødvendig at få ud. 
 

Dette nummer af Grønnehave Nyt er det første 
efter en længere periode uden blade.  
Bladet er derfor lidt mere omfattende end det ple-
jer at være.  
Vi har ment at det ville være brugbart for medlem-
merne at få et kort over Grønnehave—der er der-
for på midtersiderne et kort i farver over grund-
ejerforeningen. 
Brug bladet—skriv et indlæg til næste nummer. 
       
    Helge Dybdahl 
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Efter at sommerfesten nogle år har 

skrantet lidt—besluttede en mindre 

gruppe at nu skulle det være. 

 
Vi er nogen der synes at det er vigtigt at vi kender 
hinanden i Grønnehave—vi er godt nok en stor grund-
ejerforening 450 parceller—men alligevel. 
 
Der skulle både være servering af mad , telte, borde og 
stole, mobiltoiletter og ikke mindst et rigtigt orkester 
når vi skulle holde fest. 
 
Vi havde på forhånd bestemt at der inden Sct.Hans 
aften skulle melde sig 100 deltagere til festen.  
Om morgenen d. 23. var er tilmeldt 40—men i løbet af 
dagen strømmede tilmeldingerne ind—og inden aften 
var  der tilmeldt 120 mennesker—festen var en reali-
tet. 
Der tilmeldte sig i alt 192 mennesker . 
 
 Festen løb af stablen d. 25 . August  - inden havde vi 
rejst 180 m2 telte  - med borde og stole. Med god 
hjælp fra nogle af festdeltagerne. 
 
Festen forløb med spisning og samvær som det ikke 
har været set i Grønnehave i mange år. 
 
Økuller spillede i 2 timer—og satte med sin showpræ-

Foto: Her sider en del af det nye festudvalg 

 

gede optræden rigtig gang i festen—de var svære at 
slippe. 
 
Også en lokal musiker optrådte på slap line med sang 
og guitar. 
En rigtig god fest der vil blive gentaget i 2008—den 
sidste lørdag i august—hvor der også er loppemarked. 
 
Efter denne fest hvor vi kun var to til at arrangere er 
det dejligt at kunne konstatere at en gruppe på ikke 
mindre end 8 er parat til at fortsætte  arbejdet med at 
arrangere kommende sommerfester. 
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Sommerfesten 2007 
 

Så blev sommerfesten endelig til noget - det lykkedes 
men det holdt hårdt..  
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1. Valg af dirigent 
 
Foreningens formand, Helge Dybdahl, bød forsamlin-
gen velkommen til generalforsamling og 85 års fød-
selsdagsfest. Helge foreslog Dirch Schønfeldt som 
aftenens dirigent. Dette var der ingen der havde noget 
imod, hvorpå Dirch Schønfeldt var valgt. 
 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt, og gav ordet til formanden. 
 
2. Formandens beretning 
 
Helge fik ordet. Helge henviste til den skriftlige beret-
ning som var uddelt sammen med indkaldelse. Derud-
over var der 2 punkter som Helge ville uddybe. 
  
a) Bestyrelsen vil meget gerne have besked hvis 

nogen ser lastbiler osv som forårsager ødelæg-
gelser på vores veje, hjørner og fortov, så vi 
måske kan få fat i synderne og få dem til at 
betale for udgifterne i forbindelse med renove-
ring. Som nogen forslog sidste år, vil vi forsøge 

at nedlægge steler på 4 hjørner og udbedre dem 
med nogle stærkere fliser. 

 
 
b) Hvis dem som bor i nærheden af Hjallerup Alle ser 
rotter, skal man straks kontakte kommunen. Det er 
meget vigtigt fordi at vi har haft en del korrespondan-
ce om at grøften på Hjallerup Alle skulle rørlægges. 
Dette sker ikke før at der er tilstrækkeligt mange der 
har set rotter.  
 
Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 
 
3. Indkomne forslag 

 
Der er ikke modtaget nogen. 
 
4. Regnskab 
Boe præsenterede regnskabet, som ser ud som det har 
gjort i mange år. Der er kun en ændring, sidste år på 
generalforsamlingen blev vi pålagt at prøve at få nogle 
flere rente på vores indestående, hvorfor vi investerede 
en del af formuen i obligationer nemlig for 250.000 kr. 
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 Referat af 
Grundejerforeningen Grønnehaves 

ordinære generalforsamling 
torsdag 22. marts 2007 på Pilegårdsskolen 

 
Dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Indkomne forslag 
4. Regnskab 

a) aflæggelse af regnskab for 2006 
b) forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent og lønninger for 2007. 
Bestyrelsen foreslår kontingentet forhøjet til 400 kr. 

5. Valg af bestyrelse 
a) valg af formand (Helge Dybdahl modtager genvalg) 
b) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. (Jørgen Sommer og Ole Faster modtager genvalg) 
c) valg af to bestyrelsessuppleanter. (John Nielsen og Ole Nielsen modtager genvalg) 

6. Valg af revisor 
a) valg af revisor (Anne Sommer modtager genvalg) 
b) valg af revisorsuppleant (Willy Schneider modtager genvalg) 

7. Eventuelt. 
 
Der var mødt 44 stemmeberettigede medlemmer op til generalforsamlingen 
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Budgettet ligner også sig selv. Bestyrelsen foreslår dog 
at kontingentet sættes op med 100 kr. fra 300 til 400 
kr. Der kommer hele tiden yderligere udgifter til vejre-
parationer. Til gengæld foreslår vi ikke at vores løn-
ninger stiger. 
 
Ejgil Solkjær: undre sig over at man kun budgettere 
med 50.000 til diverse reparationer, når man sidste år 
havde brugt 75.000 kr. Boe forklarede at mange af 
udgifterne i regnskabet faktisk vedrører året før altså 
for 2005, hvor vi fik repareret fortov. Udgiften fra 
dette arbejde faldt først i 2006, ca. 50.000 kr. Så vi har 
i princippet kun brugt 30.000 kr. i 2006.  
 
Inga Andersson. Hvorfor blev alle fortov/fliser ikke 
repareret. Boe forklarede at kun knuste fliser blev ud-
skiftet. 
 
Regnskab og kontingentforhøjelse blev enstemmigt 
vedtaget. 
 
5. Valg af bestyrelse 
 
a) valg af formand. Helge Dybdahl blev genvalgt 
b) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Jørgen Sommer og 
Ole Falster blev begge genvalgt 
c) valg af 2 bestyrelsessuppleanter. John Nielsen og 
Ole Nielsen blev begge genvalgt. 
 
6.  Valg af revisor 
 
a) valg af revisor. Anne Sommer blev genvalgt 
b) valg af revisorsuppleant. Willy Schneider blev gen-
valgt 
 
7. Eventuelt 
 
Helge giver en præsentation af grundejerforeningens 
hjemmeside.  
 
Willy Schneider roste 
hjemmesiden. Willy an-
befalede alle benytte den. 
Er der noget nyt med 
hensyn til bredbånd osv. 
Således at vi kan få bedre 
antenne forhold og billi-
gere bredbånd og inter-
netforbindelse. 
 
Helge har netop modtaget brev fra Dong Energy som 
har inviteret Grundejerforeningen til et møde i næste 
uge. Dong Energy vil sammen med Tårnby Kommune 
informere om kabellægning af el ledninger, udskift-
ning af vejbelysning og mulighed for fibernet i områ-

det.  
Alle institutioner i Tårnby Kommune er tilsluttet TDC 
ordning som hedder CityMan, som er en erhvervsmæs-
sig løsning. Helge har spurgt dem hvornår det bliver 
en privat løsning. Når du nu alligevel graver i vejene. 
Det vil de ikke i øjeblikket, men det kan godt være at 
de bliver møre snart. Vi kan måske spille Dong og 
CityMan ud mod hinanden efter mødet. 
 
John Nielsen: John mener at der er lagt rør ned i veje-
ne – ledninger skal blot trækkes. Boe svarede at det 
kun er i vejkrydsene under kørebanen at der er lagt rør. 
 
Willy Schneider: Kan generalforsamlingen ikke give 
bestyrelsen fuldmagt til på foreningens vegne at sige at 
det er en god idé. Alle nye beboere som Helge taler 
med synes at det er en god idé, og undrer sig faktisk 
over at vi ikke allerede har det. Helge vil under alle 
omstændigheder taler for en tilslutning på mødet. Pri-
sen har naturligvis betydning. 
 
Anne Pedersen, Brønderslev Alle. Hvordan ser det ud 
på en kommunal vej. Helge tager synspunktet med på 
mødet. 
 
Inga Andersen. Skal man selv betale fra skellet ude i 
vejen og ind til huset. Det mener Helge bestemt. Dette 
vil dog fremgå af et tilbud når tiden kommer. Når Hel-
ge ved noget mere, vil han skrive det på hjemmesiden. 
 
Erling Jensen, Ingstrup Alle 35. Fjerner man elmaster-
ne, når der bliver lagt el i jorden. Helge mener at have 
hørt at lysmasterne udskiftes med nogle andre. 
 
Tone Andersen, Vadum Alle. I grundejerforeningen på 
Studsbøl Alle får alle besøg af Dong individuelt, hvor 
Dong undersøger hvad beboerne ønsker, flytter målere 
osv.  
 
Per Pedersen, Brønderslev Alle. Herligt at komme til 
en forening, hvor alle ønsker genvalg. 
 
Helge reklamerede for vores hjemmeside, samt arran-
gementet til sommer den 25. august 2007 – sommer-
fest. 
 
Dirch Schønfeldt takkede for god ro og orden og hæ-
vede herefter general-
forsamlingen.  
 
Anette Cronberg    
Referent   
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Grundejerforeningen Grønnehave er stiftet den 12.marts 1922  og er 

Tårnby kommunes næststørste grundejerforening. 

 

Grundejerforeningen består af 444 parceller, der strækker sig fra Est-

vad Alle mod nord til Hjallerup Allé mod syd. 

Grundejerforeningen strækker sig over i alt 20 veje med ca. 5 km vej. 

 

Foreningens formål er at varetage vores fælles interesser. Specielt i for-

bindelse med vejene men også i forbindelse med legepladsen, der er be-

liggende ved Hjallerup Alle. 
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28. oktober - Legeplads besigtiges. 
 Det konstateres at gartnerafdelingen har foretaget 
nogen ukrudtsbekæmpelse samtidig sprøjtes der med 
ukrudtsbekæmpelse i dag af bestyrelsen. Trådhegn er 
væltet, sandkasse ved rutchebane er ødelagt og bræd-
derne ligger spredt over legepladsen, der konstateres 
råd i den anden sandkasse - en bil har kørt racerløb på 
fodboldbanen og ødelagt trækant omkring petanqueba-
ne. Endelig er der efterladt en cykel samt en knallert 
på pladsen. 
Garnerafdelingen  er kontaktet for at reparere hegn, 
politiet er kontaktet for at få fjernet herreløse to hjule-
de køretøjer, brædder fra ødelagt sandkasse fjernes, 
sten lægges på plads i indkørsel så der ikke kan køre 
biler ind på pladsen og trækant omkring petanquebane 
sættes fast.. Til foråret udskiftes sandkasse, der sættes 
nye slanger på gyngekæder og legeborg grundes og 
males.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
27. oktober - Grundejer på Ilbro Alle anmodes om at 
flytte jordbunke fra fortov. Jordbunken, der har ligget i 
flere måneder, loves fjernet i løbet af uge 44 
5. oktober - budt nye naboer velkomne på Ingstrup 
Alle, Sønderholm Alle og Vårvej. 
1. oktober - Det konstateres at Dong graver og udskif-
ter elkabler/lægger fibernet på Sønderholm Alle - 
grundejerforeningen er ikke orienteret om gravearbej-
det. 
4. oktober - Bestilt og modtaget matrikelkort over G/F 
Grønnehave fra Rådhus  
26. september - Materielgården anmodet om at ud-
bedre for høj indkørsel på Munkebjergvej. 
25. september - Næste generalforsamling fastsat til 

torsdag d. 28. marts 2008 
25. september - 5 fliser skadet på Præstedfælledvej og 
hul i asfalt på fortov på Vittrup Alle noteret. 
20. september - bestilt reparation af skader på vejhjør-
ner  
 11. september - Bestyrelsesmøde 
Det besluttedes : At holde generalforsamling i 2008 i 
uge 13  samt at reparere skader på vejhjørnerne ved 
Jerslev Alle og Estvad Alle. Der er positiv stemning 
overfor at gennemføre sommerfest i 2008. Kasse-
rer  meddelte at han efter 18 år i bestyrelsen ikke stil-
ler op til genvalg ved næste generalforsamling  . 
19. august - Lastbil knust fliser på hjørne af Præste-
fælledvej og Jerslev Alle - regnr. på lastbil noteret - 
men skadesvolder erkender ikke skaden. 
18. august - Budt nye naboer på Skarrildvej 7 velkom-
men. Påtalt overfor grundejer på Jerslev Alle at hæk 
gror ud på fortov samt at hæk dækker for skilt med 
vejnavn. 
17. august - Fliser og brønddæksel kørt itu af beton-
blande-bil på hjørnet af Ingstrup Alle og Præstefælled-
vej. Skade erkendt af betonfirma, der betaler 6.500 kr. 
for at udbedre skade    
27. juli - Revneforsegling af 869 m af vores veje er 
udført (sidevejene til Præstefælledvej - fra Jerslev Alle 
til Hjallerup Alle). 

 
26. juli - Fortovsfliser på Præstefælledvej ødelagt i 
forbindelse med gravearbejde. 
25. juli - Regnvandsbrønd og mellemliggende rør på 
Vadum alle er spulet. 
 
16. juni - Bestilt revneforsegling af sidevejene til Præ-
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Formandens dagbog 
 

Om små og store hændelser i Grønnehave i løbet af 2007 
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stefælledvej - fra Jerslev Alle til Hjallerup Alle. Arbej-
det udføres sidst i juli /først i august. Der er ligeledes 
bestilt spuling af regnvandsbrønd og rør på Vadum 
Alle . Regnvandsbrønd på Vadum Alle ud for nr. 6 er 
stoppet. 
13. juni - Gartnerne anmodes om at brænde ukrudt 
væk på legeplads  
12. juni - Teknisk forvaltning rykket for henvendelse 
af 14. april hvor: 
 Der blev aftalt besigtigelse og  evt. udbedring af for 
høj indkørsel ud for Munkebjergvej 87, der blev end-
videre aftalt besigtigelse af fortovsskade på hjørnet af 
Estvad Alle og Præstefælledvej - stor bil har knust 
fliser, kantsten og måske vandlås. Skaden vedrører 
både kommune (Præstefælledvej er kommunalvej) og 
Grønnehave. 
 7. juni - Besigtiget vejrist ud for Vadum Alle 6. Vej-
risten fungerer ikke - der står vand ved regnvejr. Det 
undersøges hvorledes dræn er udført for at kunne 
igangsætte en spuling eller reparation af brønden. 
 

 6.juni - Bestyrelsesmøde 
Det besluttedes at revneforsegle resten af sidevejen til 
Præstefælledvej, legestativ på legeplads forventes ma-
let i løbet af sommeren, GrønnehaveNyt udkommer fra 
efteråret 2007 igen regelmæssigt. Sekretær meddelte at 
hun fraflytter grundejerforeningen og derfor ikke stil-
ler op til genvalg ved næste generalforsamling. 
 

31. maj - Møde med kommunalt vejsynsudvalg på 
Hjallerup Alle/Præstefælledvej. 
Vi havde i år fået det kommunale vejsynsudvalg 
(politikere og teknikere) til at komme forbi Grønneha-
ve. Følgende emner blev taget op: 

a. Hjallerup Alle - vejens udskridning i grøften, rot-
ter og rørlægning af grøft. 
b. Præstefælledvej - fordeling af udgifter ved vejre-
novering af Præstefælledvej. 
c. Tvungen medlemskab af grundejerforening 
d. Saneringsmodent hus på Jerslev Alle 
e. Hastighedsdæmpende foranstaltninger af Brøn-
derslev Alle 
f. Krydset ved Englandsvej/Kirstinehøj 
Vejsynsudvalget behandler emnerne ved deres næste 
møde. 
8. maj - 4 vejhjørner ved Ilbro Alle og ved Ingstrup 
Alle renoveret. 
 Forsøgsvis er der ved vejhjørner på fortovet lagt køre-
banefliser, steler er blevet fjernet og asfalt udlagt. Det-
te for at undgå at store lastvogne vælter steler og knu-
ser alm. fortovsfliser med dertil hørende  omkostnin-
ger for Grønnehave. 
18. april - Grønnehaves vejudvalg samt vejingeniør 

besigtiger veje. 
. Det skønnes, at det vil være en hjælp mod vejned-
brydning, hvis de   sideveje til Præstefælledvej, der 
endnu ikke er revneforseglet, bliver det i år. Problema-
tikken vedr. Præstefælledvej som fordelingsvej og den 
dermed forbundne større slidtage blev også drøftet.  
14. april - Teknisk forvaltning kontaktet - aftalt besig-
tigelse og  evt. udbedring af for høj indkørsel ud for 
Munkebjergvej 87. 
Aftalt besigtigelse af fortovsskade på hjørnet af Estvad 
Alle og Præstefælledvej - stor bil har knust fliser, kant-
sten og måske vandlås. Skaden vedrører både kommu-
ne (Præstefælledvej er kommunalvej) og Grønnehave. 
 12. april - Bestyrelsesmøde 
Bestyrelsen konstituerede sig og besatte udvalg samt 
behandlede løbende sager.  
 

 28.marts - Møde på Skelgårds-
skolen med Dong Energy for en 
lang række grundejerforeninger: 
 I Grønnehave kan der forventes 
nedlægning af elkabler og fibernet 
inden for de næste 2 - 3 år! læs 
mere under Nyt! på hjemmesiden. 
 

22. marts - Generalforsamling - læs referat fra gene-
ralforsamling  her på hjemmesiden. 
25. februar - Indkaldelse til generalforsamling inde-
holdende formandens beretning, regnskab og budget 
omdelt til Grønnehaves medlemmer 
18. februar - Fastelavnsfest med tøndeslagning på 
Pilegårdsskolen - mange deltagere, især mange børn i 
alderen under 5 år. 
 

30. januar - Bestyrelsesmøde. 
 

29. januar - Forespørgsler fra grundejere om faste-
lavnsfesten bliver til noget - man har ikke fået tilmel-
dingssedler endnu. Svar: Ja, vi holder fastelavnsfest, 
som vi plejer - fastelavnssøndag d. 18 februar på Pile-
gårdsskolen - tilmeldingsseddel kommer snart. 
21. januar - Endnu engang henvender en ny beboer 
sig for at forslå, at vi får etableret fælles net til TV og 
Internet i området.        
18. januar - Stor lastbil med hænger påkører og øde-
lægger fliser samt vejsteler på hjørnet af Præstefælled-
vej/Starup Alle samt på hjørnet af Skarrildvej/Jerslev 
Alle. Påkørslerne havde heldigvis vidner. Vognmands-
firma erkender skader som snarest vil blive udbedret 
på skadevolders regning. 
14. januar - Stor sommerfest lørdag d. 25. august 
2007 - med levende musik og pattegris på grill er plan-
lagt  
6. januar - 6 nye naboer budt velkommen. 
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 Lærke Hjerrild og Thomas Pedersen   Jerslev Alle 7  1. november  

 Heidi Wellejus   Præstefælledvej 68  1. september   

 Anne og Henrik Blegvad Funk   Sønderholm Alle 2  1.september  

 Helle Jørgensen og Bjørn Eliasen  Vårvej 4  1. september  

Jette Olsen og Michael Gudmund Hansen  Ingstrup Alle 19  1. september 

 Anna Carlsson og Torben S. Hansen   Præstefælledvej 90B  15. august   

 Irene K. Michaelsen og Rene Aa. Michaelsen  Jetsmarkvej 1  15. maj  

 Claus B. Nielsen og Christina R. Salbæk   Jerslev Alle 15A  1. maj   

 Christina Pedersen og Martin Jensen   Skarrildvej 7  1. juli 

 Ebbe Dalsgård   Vittrup Alle 23B  15. marts  

 Pia D. Jensen og Jannik Lagermand   Høgildvej 7  15. marts  

 Katrine og Christian Greenwood   Sønderholm Alle 13  15. marts 

 Kanitta og Mark Francis Ougen                     Hjallerup Alle 24  15. februar  

   

Ejerne Adressen Overtagelses dato 

Nye naboer i 2007 

 
 
 
til jer der er flyttet til G/F Grønnehave i 20007 

 
 
 
På vores hjemmeside kan man altid møde de nyeste naboer —Her fortælles også med fotos , hvem der lige er 
flyttet ind eller skal til at flytte ind—se på www.groennehave.dk 
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Ring straks til kommunen   32 47 15 04 

Til grundejere:  Især jer der bor nær grøften på Hjallerup Alle. 

 
Det er yderst vigtigt at melde til kommunen, hvis I ser rotter. 

 

Kommunen har i første omgang renset grøften op for at imødegå rotteplage. 

 

Hvis der kommer tilstrækkelig mange henvendelser til kommunen om rot-

ter, kan det tænkes at grøften bliver rørlagt. 

 

Så også derfor, er det vigtigt at meddele kommunen, hvis der huserer rot-

ter. 

 

Venlig hilsen  

 

Grundejerforeningerne Grønnehave og Hjallerupvang 

 

 
For yderligere information se evt. G/F Grønnehaves hjemmeside —  www.groennehave.dk - 
  

Orienter gerne grunderforeningerne 

Grønnehave: 3251 1912  - Hjallerupvang:  3252 9220 
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    Vigtige datoer        G/F Grønnehave 2008: 
  
 

Søndag d. 3. februar Fastelavnsfest 
 

Torsdag d. 27. marts  Generalforsamling 
 

Lørdag d. 30. august Sommerfest og loppemarked 

 
 

 Genbrug 
Storskrald, haveaffald og papir afhentes på følgende 
dage i Grønnehave 
 

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 
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 
Vadum Allé fjerde mandag 
Vittrup Allé anden mandag 
Vårvej fjerde mandag  
 

Renovation 
 

Hvis du ikke har fået hentet dagrenovation, papir, ha-
veaffald eller storskrald kan du kontakte: 
 

HCS A/S Renovation,  tlf.:  4329  9864 
 

 
 

 

 

 

Nærmeste genbrugsplads: 
 

Kirstinehøj 
 

 Kirstinehøj 25 C, 2770 Kastrup 
  

 Åbningstider: 
 Man-fredag kl. 10.00-20.00 (vinter kl. 18) 

 lørdag og søndag kl. 10.00-17.00  
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