
   

 

Grønnehaves veje og fortove  

påført skader for millioner! 
DONG og YouSee opgravninger kommer på sigt til at koste 

grundejerforeningen mange penge 

  
De nyeste informationer på: 

 

 www.groennehave.dk 

Kontingentbetaling: 
  

Tilmeld til Nets (PBS) 

 
Det er lettere, og vi sparer penge. 
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Generalforsamlingen side 3 

Nye naboer side 4 

Indlæg  side 5 

Loppe/sommerfest side 7 

Husk forårsarbejdet: Fjern ukrudt fra forkant og bagkant af fortovet—grus mv. væk fra vejen! 

Betaling af kontingent—tilmeld til Nets (PBS) 

 
PBS har ændret navn til Nets. Bortset fra det nye navn, Nets, sker der ingen ændringer for jer, der er tilmeldt ordningen. 
 Tilmeldingen til Nets gør det billigere for foreningen, og betalingen af kontingent via betalingsservice er meget nemmere for jer. 

Derfor opfordres I til at tilmelde jer. 

Det gøres ved hjælp af det tilsendte girokort, eller gennem jeres bank. Hvis I betaler via netbank, skal I huske at skrive navn og adresse for at blive 
registreret. Denne betalingsform betyder imidlertid, at kassereren skal indtaste hver enkelt betaling i regnskabet, mens det foregår automatisk, når 

 der betales via Nets. 

Skader på vejene 
 
Veje og fortove er de sidste par år blevet gravet op to 
gange. 
   Først nedlagde DONG strømkabler samt forberedte Fi-
bernet, dernæst kom YouSee og gravede fortove og fli-
ser op igen for at nedlægge kabler til TV mv. 
   Grundejerforeningen er naturligvis interesseret i at få 
kabeltv, fibernet og strømkabler i jorden. Men vi bliver 
ikke spurgt, før man går i gang. 
   Gravetilladelser udstedes af kommunen. 
   Efter at DONG havde gravet, og YouSee derefter skul-
le grave det samme op, forsøgte vi at sige, at YouSee li-
geså godt kunne havde brugt de allerede nedgravede rør 
til fibernet til at trække YouSee  kabler i, men kommu-
nen kan ikke undlade at udstede gravetilladelser af kon-
kurrencehensyn. Og YouSee ville ikke betale DONG pri-
sen for at bruge de allerede nedgravede rør. 
   Derfor blev der gravet op anden gang. 
   Opgravningen og reetableringen sidste år var under al 
kritik. 
Grundejerforeningen har sammen med relevante instan-
ser gennemgået veje og fortove, og der er noteret ned, 
hvilke steder skader skal udbedres.  

   I skrivende stund er skader endnu ikke udbedret. 
   Kvaliteten, af specielt arbejdet udført for YouSee af 
Kamco, er af en sådan art, at vi tvinges til at følge udvik-
lingen nøje, vi ved allerede nu, at meget ikke er kompri-
meret godt nok med det til følge, at fortovsfliser og veje 
synker. 
   (Se side 5 vedr. klager over opgravninger.) 

Vejbump afkortes 

 
 

 
Vejbumpene på Præstefælledvej har endnu kun fungeret 
i en kort periode. 
   Det kan konstateres, at hastigheden er blevet nedsat på 
vejen efter etableringen af vejbump, hvilket jo også var 
meningen. 
   Nogen mener, at det er irriterende at forcere vejbump 
— hvilket jo er hele ideen med at indføre vejbump—for 
kun derved nedsættes hastigheden. 
   Men det har aldrig været meningen at gøre livet van-
skeligere for cyklisterne, derfor fjernes det yderste led af 
vejbump snart. 
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Grønnehaves bestyrelse 

  
Formand:  
(Information, veje og legepladsudvalg 
 

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

 Næstformand:  
(Sekretær, Sommerfestudvalg) 
 

Lena Frydensberg-Holm 
Skarrildvej 5 
tlf.: 33 25 90 29 
sekretaer@groennehave.dk 
 

 Kasserer: 
 

(Økonomi, vejudvalg) 
 

Willy Schneider  
Vadum Alle 19  
tlf.: 32 51 83 72  
kasserer@groennehave.dk 
 

 Bestyrelsesmedlem:  
(Snerydningskontakt, vej– og legepladsudvalg) 
 

Jørgen Sommer 
Jerslev Alle 16 
tlf.: 32 51 32 46 
joergen@groennehave.dk 
 

Bestyrelsesmedlem:  
(Fastelavns-, sommerfest- og legepladsudvalg) 
 

Rasmus Jørgensen  
Præstefælledvej 106B  
tlf.: 32 54 46 86  
rasmus@groennehave.dk 
 

Suppleant: 
Søren Stahlfest Møller 
Ingstrup Alle 24 
Tlf. 28 54 35 92 
 

 

Suppleant: 
Ricki Morey 
Ilbro Alle 15C 
Tlf. 28 54 35 92 

 
 

Grønnehaves bankkonto:  
reg.nr.:0165 — konto nr. 6880912524 

 
 

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: 1. februar 2012 

 
 

Opgravninger! 

  Vi vil ikke mere!! 
 

Nu kan det være nok! 
 
Der udstedes gravetilladelser til skruppelløse entre-
prenører der bare kan grave løs i vores grundejerfor-
ening— tilsyneladende uden ansvar for at reetablere. 
 
Vi må være med til at bestemme, hvad der skal gra-
ves til og af hvem. 
 
Vi er i de seneste par år blevet påført mange udgifter 
til veje fortove, der ikke genetableres i forsvarlig 
stand. 
 
Vi har været vidne til opgravninger, der helt kunne 
have været undgået, hvis et minimum af samarbejde 
havde kunnet etableres. 
 
Derfor det er i vores interesse at vi får mulighed for 
modtagelse af kommunikationssignaler, men det er 
ikke i vores interesse at man graver med bind for 
øjnene. 
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1. Valg af dirigent  

 
Foreningens formand, Helge Dybdahl, bød forsamlingen 
velkommen til generalforsamlingen og foreslog Hans Pe-
tersen som aftenens dirigent. Der var ingen andre forslag, 
og dermed var Hans Petersen valgt. 
   Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at gene-
ralforsamlingen var lovligt indkaldt. Dernæst gav han or-
det til formanden. 
 
2. Formandens mundtlige beretning 
Helge henviste til den skriftlige beretning, som var uddelt 
sammen med indkaldelsen i Grønnehave Nyt.  
 
Arbejder udført i 2010: 
 
Det, der står med kursiv, er tilføjelser efter den spørgerun-
de, som dirigenten tog efter beretningen. 
 
Det har igen været et meget travlt år 

 

a. Udgravninger/udbedringer: 
Der har endnu ikke været holdt etårs vejeftersyn med 
DONG, der stadig arbejder på at udbedre de skader og 
mangler, der tidligere er konstateret. 
   YouSee gravede ved hjælp af Dansk KabelTv med 

Kamco som entreprenør hele grundejerforeningen op igen.  
Grundejerforeningen forsøgte at stoppe arbejdet, inden det 
blev startet, men desværre kan kommunen uden videre ud-
stede gravetilladelser til vores veje. Kommunen er desu-
den forpligtet til at udstede gravetilladelser af konkurren-
cemæssige hensyn. 
   Kamcos arbejde blev fulgt meget tæt, og det kunne hur-
tigt konstateres, at hverken kommunikationen eller kvali-
teten af arbejdet var i orden. Derfor blev arbejdet stoppet 
af foreningen, og der blev etableret en vejgennemgang, 
hvor vi påviste de helt uacceptable ting. Arbejdet blev 
genoptaget med mindre forbedringer. Her, efter at arbejdet 
er afsluttet, udestår der stadig mange skader og mangler. 
Der blev vist en billedserie af foreningens ramponerede 
fortove, der er blevet udsat for Kamco og DONG.  
 
Der blev spurgt ind til, hvordan ansvaret fordeles mellem 

DONG og Kamco?  

Formanden svarede, at der var rigtig gode optegnelser fra 
DONG omkring, hvor de havde gravet, og at de har gravet 
modsat hinanden de fleste steder. 
Der blev ligeledes spurgt ind til, hvem der har ansvaret 

for en havemur, der blev beskadiget under Kamcos grave-

ri, og hvordan den kan blive erstattet? 

Det er Kamco, der er erstatningsansvarlig.  

Referat af G/F Grønnehaves ordinære generalforsamling 
Torsdag den 24. marts 2011 på Pilegårdsskolen 

 

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

Aflæggelse af regnskab for 2010 
Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent og lønninger for 2011 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 

5.  Valg af bestyrelse 
Valg af formand (Helge Dybdahl modtager genvalg) 
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Jørgen Sommer og Rasmus Jørgensen modtager genvalg) 
Valg af to bestyrelsessuppleanter (Søren Stahlfest Møller og Ricki Morey modtager gen-

valg) 
6.  Valg af revisor 

Valg af revisor (Anne Sommer modtager genvalg) 
Valg af revisorsuppleant (Boe Andersen modtager genvalg) 

7.  Eventuelt. 
 
Der var mødt 80 stemmeberettigede medlemmer op til generalforsamlingen. 

Referat af generalforsamling fortsættes side 6 og 7 
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 Helle Trebbien og Torben Pedersen 
  

 Vadum Alle 11  1. november 

 Christa og Peter Augusburg 
  

 Jerslev Alle 4D  1. november 

 Eva og Jesper Johannes Kühl 
  

 Vittrup Alle 27  1. november 

 Katarina og Lars Vinding 
  

 Hjallerup Alle 6B  1. november 

 Tanja og Jimmi Hansen 
  

 Vadum Alle 38  1. oktober 

 Martin og Veronica Kaimer Dybdal 
  

 Ingstrup Alle 37A  15. oktober 

 Christina og Ole Rossen 
  

 Hjallerup Alle 10B  1. august 

  Maria Sommer Holtze og Martin Jakobsen 
  

 Jerslev Alle 45  1. august 

 Ingelise W. og Bent-Ole Hansen 
  

 Brønderslev alle 49A  1. juni  

  Tina R Larsen og Jerry Andersen 
  

 Jetsmarkvej 9  1. maj 

 Mohamed og Waqas Naawas Chadhar 
  

 Ingstrup Alle 10B  1. maj 

  Martin S. Frederiksen og Tua H. Bjerre 
  

 Vittrup Alle 28  1. april  

  Majbritt og Lars Paulick 
  

 Præstefælledvej 126  1. februar 

  Christian Møller og Gitte Ulrich 
  

 Ingstrup Alle 16  1. februar 

  Jesper og Louise Bilde Hvidberg 
  

 Ingstrup Alle 32  1. januar 

 

Er der flere nye i Grønnehave? 

 
Hvis du har købet hus i Grønnehave og ikke  er nævnt på denne side eller på hjemmesiden — så henvend dig til for-
manden. 
Efter den digitale tinglysning er indført,  får vi ikke automatisk besked om nye beboere i G/F Grønnehaves område. 
Det er derfor næppe alle nye beboere, vi har kunnet byde velkommen. 

 
 

 

Hvis du er flyttet ind i vores område, og vi endnu ikke har besøgt dig 

med en velkomst information. 

 Så henvend dig til formanden eller et af bestyrelsesmedlemmerne. 

Nye naboer 2010 

 
Her er de nye tilflyttere — de kan også ses med foto på hjemmesiden. 
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Angående parkering i grundejer-

foreningen 

 
Bestyrelsen har fået nogle henvendelser fra beboere, som 
beklager sig over andres parkering på vejene. 
 
Vi kan naturligvis ikke ”lege” politi i sådanne situati-

oner. 
Vi kan kun opfordre til, at der generelt parkeres hensyns-
fuldt.  Man bør ikke parkere direkte over for genboens 
indkørsel, så denne ikke kan komme ud og ind. 
   Ligeledes kan det gøre udkørsel besværlig og farlig, 
hvis man parkerer en større varebil for tæt (mindre end 5 
meter) på en nabos indkørsel, så den store bil spærrer for 
udsynet. 
   I øvrigt er det altid en god idé at få en fornuftig snak  
med sine naboer eller genboer om problemerne, inden de 
tårner sig op. 
   Det er naturligvis forbudt at parkere mindre end 10 
meter fra et hjørne, og det skal også nævnes, at det kan 
skabe farlige situationer at parkere lige oven på eller tæt 
ved et vejbump. 
 
Venlig hilsen bestyrelsen 

 

 

 

Postkasse placering  
fra d. 1.januar 2012 

 
 
 
Jeg har talt med PostDanmark om placeringen generelt i 
vores forening.  
   Alle, der skal flytte postkassen til skel, skulle gerne ha-
ve modtaget en skrivelse om dette omkring 1. april 2011. 
 
I tilfælde af tvivlsspørgsmål eller klager, hvis man for 
eksempel bor på en fælles ”stikvej” eller i rækkehus, kan 
man sende billeder af husplaceringen ind på adressen 
brevkasser@post.dk.  
   Skriv att. Karina, som er inde i sagerne i vores område.  
Bor man på en koteletgrund, er der ingen vej udenom, så 
skal postkassen placeres ved fortovskanten. 
   Det er nok en god idé at få det ordnet i løbet af somme-
ren. Vi så jo i år, at vinteren kan starte tidligt. 
   Man kan også kontakte kundeservice direkte på 70 12 
10 99. 
Venlig hilsen 
Willy Schneider 
Kasserer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klager efter opgravninger 
 
Klager vedr. fortove eller vejes tilstand efter opgrav-

ningerne forårsaget af DONG eller YouSee rettes til: 
 

Teknisk forvaltning - Tårnby Kommune 

Enten via mail til: tf@taarnby.dk eller send alminde-

ligt brev eller telefonisk til 32471545  

 

Grønnehave bedes informeret skriftligt — helst via 
mail til: formand@groennehave.dk — om klagen. 
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Det er en sag mellem skadelidte og skadesvolder. Grund-
ejerforeningen har dog taget det med ved vejgennemgan-
gen.  
Der blev også spurgt ind til, hvem der var ansvarlig, hvis 

nogen kom til skade på de veje og fortove, der er efterladt 

i miserabel stand af Kamco og DONG? 

Der er desværre ikke tvivl om, at den enkelte grundejer er 
ansvarlig. 
 
b. Vedligeholdelse: 
Der er ikke foretaget reparationer på vejene i 2010, da vi 
afventer udbedringerne for både Dong og Kamco. 
 
c. Vandafledning: 
Regnvandsbrønde på Jerslev Allé og Svejbæk Allé er ud-
bedret for at skaffe afløb for regnvand, samt sænkning af 
meget højtliggende brønde, der udgjorde en sikkerhedsri-
siko for fodgængere. 
 
d. Legeplads: 
Der er udført mindre reparationer af legeborgen, og der er 
blevet slået græs, fjernet ukrudt og trimmet hække. Vi hå-
ber, mange får glæde af legepladsen igen i år, og at vi bli-
ver forskånet for hærværk. 
 
e. Arrangementer: 
Sommerfesten 2010 blev desværre aflyst pga. manglende 
tilmelding. Bestyrelsen støtter en sommerfest igen, men 
regner med et nyt koncept. 
   Loppemarkedet blev afholdt og var en stor succes.  
   Fest og Loppemarkedet forventes afholdt i 2011.  
   Fastelavnsfesten 2010 blev beklageligvis aflyst pga. af 
sygdom, det er der heldigvis rettet op på i 2011, hvor fa-
stelavnsfesten igen blev et lokalt tilløbsstykke.  
  

f.  Arbejder 2011: 
Vi agter at få en afklaring på følgende forhold: 
Vi vil udfordre Kommunens udstedelse af gravetilladelser, 
uden den selv tager et økonomisk ansvar for arbejdets ud-
førelse 
   Skal Grønnehave blive ved at betale for vedligehold af 
Præstefælledvej, uden at kommunen eller andre brugere 
bidrager? 
   Hvordan forholder vi os til de små grundejerforeninger, 
der løsrev sig ved vejistandsættelsen? 
   Formandens beretning blev godkendt med klapsalver. 
 
3. Indkomne forslag 
Bestyrelsen havde modtaget et forslag fra Svendsen, Va-
dum Alle 23 om fjernelse af vejbump på Præstefælledvej. 

 
Ordlyden af forslaget kan ses i Grønnehave Nyt marts 
2011. 
 

Efter en del debat med flest meget blandede tilkendegivel-
ser (indvendingerne gik dels på, hvor meget bumpene ska-
der biler og cyklister, dels på forhøjet sikkerhed for fod-
gængere, og hvordan knallerter færdes før og efter bumpe-
ne), konstaterede dirigenten, at vi kunne gå til afstemning. 
Der blev anmodet om skriftlig afstemning.  
29 stemte for forslaget. 
46 stemte imod forslaget 
3 stemte blankt 
2 stemmesedler ej afleveret 
På den baggrund konkluderede dirigenten, at forslaget var 
nedstemt. 

 
Dernæst blev der stemt om bestyrelsens forslag til modifi-
cering af bumpene (fjernelse af 50 cm). I hver side, så 
cykler kan passere inden om bumpene).  
   Afstemningen foregik ved håndsoprækning, og der var 
overvældende flertal for bestyrelsens forslag. 
   Dirigenten konkluderede herefter, at forslaget hermed 
var vedtaget. 
 
4. Regnskab 

 
 Aflæggelse af regnskab for 2010 

Kasserer Willy Schneider gennemgik det reviderede regn-
skab, som kan ses i Grønnehave Nyt og på hjemmesiden. 
Kassereren forklarede, at der er en konteringsfejl under 
punktet vedligeholdelse, pengene er brugt til oprensning 
af brønde og skulle have været konteret der. 
   Ligeledes berettede kassereren om, at foreningens be-
holdning af obligationer udløb juni 2010, og at bestyrelsen 
pga. de dårlige tider for investering i obligationer har be-
sluttet at vente med nye indkøb. Han var tilfreds med, at 
der ikke var investeret i Amagerbank aktier. 
 

Der blev spurgt ind til foreningens passiver, da de ikke 

fremgik af det udsendte Grønnehave Nyt.  

Hertil svarede Willy Schneider, suppleret af formanden, at 
der var tale om en beskæringsfejl i Grønnehave Nyt, og at 
foreningen skam stadig har sine passiver. 

 

Forelæggelse af budget samt fastsættelse af 
kontingent for 2011 

Der blev spurgt om, hvorfor der var budgetteret med 

8.000 kr. i renteindtægt, når vi nu ikke har nogen obligati-

oner. Svaret var, at det muligvis i løbet af året kan svare 

sig igen at investere. Der var ingen øvrige bemærkninger 
til budgettet. 

 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 
Det blev vedtaget med applaus. 
   Da der ikke var flere spørgsmål, konstaterede dirigen-
ten, at regnskab og budget er godkendt. 
 
 

Generalforamlingsreferat—fortsat fra side 3 
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 Generalforamlingsreferat—fortsat fra forrige side 

Valg af bestyrelse 
Valg af formand:  
Helge Dybdahl blev valgt 
Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Rasmus Jørgensen og Jørgen Sommer blev valgt 
Valg af to bestyrelsessuppleanter:  
Ricki Morey og Søren Stahlfest Møller blev valgt 

 
Valg af revisor 
Valg af revisor: 
Anne Sommer blev genvalgt 
Valg af revisorsuppleant: 
Boe Andersen blev genvalgt 
 
Eventuelt 

 
Slutteligt konstaterede dirigenten, at generalforsamlin- 
gens dagsorden var udtømt og takkede for god ro og or-
den. 
   Formanden sagde tak til dirigenten og indbød til en  
bid brød. 

 
 

Tilmeld kontingenbetaling til Grønnehave til Nets 

(PBS)!! 

 Det er lettere for dig 

Sparer penge for Grønnehave 

Loppemarked og mindre sommerfest  

Lørdag d. 27. august 2011 

 
 Der vil som sædvanligt være loppemarked på legepladsen sidste lørdag i august.  

Efter loppemarkedet er der fællesspisning / grilning / fadøl og fælles hygge –man behøver ikke 
at deltage i loppemarked for at komme til fælles spisning. 

 

Tilmelding til loppemarked og yderligere orientering kommer ud til alle medlemmer 

 i august måned—og vil kunne ses på hjemmesiden fra 1. august. 

Regnvand 
 
 Regnvandsbrøndene ved kantstenen med tilhøren-
de brønde i fortove er vores.  
Regnvandet i Grundejerforeningen ledes ud til 
grøften ved Hjallerup Alle og videre ud over fælle-
den på Vestamager. 
Det er vigtigt at feje ved kantsten så vores brønde 
ikke fyldes med jord mv. og derfor ikke kan træk-
ke. 
Vi betaler for at få renset brønde 2 gange om året, 
men der kan også være andre årsager til at brønde 
ikke leder regnvand væk. 
Hvis brønden ud for dig ikke trækker, så lad os det 
vide. 
Der er i budgettet afsat et mindre beløb til reparati-
oner af  regnvandssystem. 
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 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 

Jetsmarkvej anden 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, haveaf-
fald eller storskrald, kan du kontakte: 

 

Marius Pedersen A/S 
tlf.  5150 7219 

 

 

 

 

 

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 

 

 
  

Fastelavn 
 

Nu også med udklædte voksne! 

 
Fastelavnsfesten med tøndeslagning på Pilegårds-
skolen  er noget, vi alle ser hen til. 
 
Alle børn er udklædte, og fotos kan ses på 

hjemmesiden. 
 
Men i år havde også et par modige voksne klædt 
sig ud — næsten helt til ukendelighed. 
 
Hvor mange voksne tør klæde sig ud næste år? 

Partytelte 
 

Udlejning af  partytelte og andet udstyr til 
festen. 
 

www.partytelte.nu 
 

v/ Frank Hjorhøy, Præstefælledvej 99 

Tlf. 2072 2077 

 
10 % rabat til Grønnehaves medlemmer 

Annonce 


