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Vejsyn 2016. 
 

Ved vejsynet 2016 konstaterede vi, at der ikke behøvedes de store reparationer i år.  

Vi har fået lavet en del sidste år. Dog skal nedkørt vejhjørne reetableres, bump fastgøres og sikres med asfaltbort og et 

par huller i veje laves. 

Vi synede ikke veje, hvor Tårnby Forsyning har gravet i 2015, vi skal nemlig senere på året have et syn med forsynin-

gen og Teknisk Forvaltning på disse veje.  

Her forventer vi, at Forsyningen skal lave en del reetableringer om, da manglende komprimering flere steder bevirker, 

at fliser og vej synker. 

Store ukrudtsdag! 

 

I weekenden 3 og 4 september opfordres alle til at få ukrudtet væk fra fortovet og vejen. 
Læg denne dag fotos og ukrudtsoplevelser på Grønnehaves Facebook side 

Er det også mig, der skal holde vej og fortov ? Ja, fri for ukrudt! 

Hvorfor det? Fordi ukrudtet koster os alle penge. 

Penge? Ja, når ukrudtet gror i asfalt, så revner asfalten, 

Ja, men hvad mellem fliser, det er da noget pjat? Nej, det er ikke,  når ukrudtet 

gror imellem fliser, så løfter det fliserne. 

Hvad med stykket mellem hegn skel og fliser? Hvis der er græs her, breder græs-

set breder sig ud i fliserne. 

Er det ikke bare, fordi det vil se pænere ud? Nej det er ikke bare derfor, men der 

er også en del, der synes, at veje og fortove skal være pæne at se på. 

Foto: H. Dybdahl 

Grønnehave—nu på Facebook  

Søg på ”Grønnehave” og find os 
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Grønnehaves bestyrelse 

 Formand:  
(Information, vej- og legepladsudvalg) 
 

Helge Dybdahl 
Ingstrup Alle 23B 

tlf.: 32 51 19 12 

formand@groennehave.dk 
 

 Næstformand:  
(Sekretær, fastelavnsudvalg) 
 

Lena Frydensberg-Holm 
Skarrildvej 5 

tlf.: 33 25 90 29 

sekretaer@groennehave.dk 
 

 Kasserer: 
 

 

 

Willy Schneider  
Vadum Alle 19  
tlf.: 23 88 12 46 

kasserer@groennehave.dk 
 

 Bestyrelsesmedlem:  
(Snerydning, vej–og legepladsudvalg) 
 

Jørgen Sommer 
Jerslev Alle 16 

tlf.: 32 51 32 46 

joergen@groennehave.dk 
 

Bestyrelsesmedlem:  
(Fastelavns— og legepladsudvalg) 
 

Rasmus Jørgensen  
Præstefælledvej 106B  

tlf.: 32 54 46 86  

rasmus@groennehave.dk 

 

 

 

 

 

 

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,   

 formand@groennehave.dk 
 

For mere information:  www.groennehave.dk 
 

Deadline til næste nummer: 10. januar 2017 

 

 

Grønnehaves bankkonto i Nordea  

reg.nr.:0165 — konto nr. 6880912524 

Muligheder? - Visioner?  
 

 

Vores boligområde, er som så mange andre parcelhusom-

råder, ikke fra starten gennemtænkt. 

 

 Der er ikke i vores boligområde fælleshuse med akti-

viteter og udlån af festlokaler. 
 Der er ikke planlagt centrale torve med aktiviteter for 

børn og voksne. 
 Der er ikke et fælles stisystem. 
 Der er ikke børneinstitutioner - og dog – men de er 

først tænkt ind i kommunens og ikke boligområdets plan-

lægning årtier efter at husene er bygget. 
 Der er ikke bebyggelser eller vejnet, der naturligt 

lægger op til større socialt samvær. 
     Og det værste: Grundejerforeningerne har grænse-

dragninger, der er hinsides al fornuft. 
 

Visionerne kunne meget vel være, at være fødselshjælper 

til projekter i vores område, der går i retning af fælles til-

tag: 

Hvad med f. eks at købe et af husene i området – evt. sam-

men med kommunen, lade frivillige indrette og styre det til 

dagbrug og festbrug.  

Udbygning af legeplads til et dagligt fælles brugsområde.  

Hvad med at ændre grundejerforeningernes grænser, så vi 

ikke skal have halve veje ? 

Og hvad med at lade omkostningerne for vedligeholdelsen 

af Præstefælledvej fordele mellem flere grundejerforenin-

ger? 

Kom med dine ideer til os —lad os sammen skabe 

et visionært boligområde! 
 
 Helge Dybdahl 

Suppleant: 

 

Søren Stahlfest Møller 

Ingstrup Alle 24 

Tlf. 23 71 04 88  
 

Suppleant: 

 

Jesper Kühl 

Vittrup Alle 27 

Tlf. 50 74 04 14 

Suppleant: 
(vej + informationsudvalg) 

Sia Hellsten  

Vittrup Alle 16A 

28 60 41 91 

 

Suppleant: 
(vejudvalg) 

 

Martin Dybdal 

Ingstrup Alle 37A 

26 71 12 05 
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Valg af dirigent. 
Foreningens kasserer, Willy Schneider, bød i Helges fra-

vær forsamlingen velkommen til generalforsamlingen og 

foreslog Hans Petersen som aftenens dirigent.  

Der var ingen andre forslag, og dermed var Hans Petersen 

valgt. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at general-

forsamlingen var lovligt indkaldt.  

Dernæst gav han ordet tilbage til Willy. 

 

 

 

 

 

Formandens og bestyrelsens beretning. 

 

Willy gennemgik årets opgaver og udfordringer samt be-

retningen, der var uddelt sammen med indkaldelsen til 

generalforsamlingen i Grønnehave Nyt.  

Beretningen var endvidere offentliggjort på hjemmeside 

og udsendt som nyhedsbrev. 

Samtidig bød Willy velkommen til de 27 nye beboere, der 

er flyttet ind i Grønnehave i løbet af det seneste år. 

 

 Referat af 

Grundejerforeningen Grønnehaves 

ordinære generalforsamling 
  

Onsdag den 30. marts 2016 i festsalen på Pilegårdsskolen 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Indkomne forslag. 

Regnskab. 

Aflæggelse af regnskab for 2015. 

Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for 2016. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

Valg af bestyrelse. 

Valg af næstformand (Lena Frydensberg-Holm modtager genvalg) 

Valg kasserer (Willy Schneider modtager genvalg) 

Valg af bestyrelsessuppleanter  

Valg af revisor. 

Valg af revisor. (Vibeke Rasmussen er på valg) 

Valg af revisorsuppleant.  

Eventuelt. 

 

 

Generalforsamlingens dirigent 

Hans Petersen 

 

G/F Grønnehaves bestyrelse 

Helge Dybdahl  Formand   

Lena Frydensberg-Holm Næstformand 

Willy Schneider  Kasserer  

Rasmus Jørgensen  Bestyrelsesmedlem   

Jørgen Sommer  Bestyrelsesmedlem 

  

Jesper Kühl Suppleant 

Søren Stahlfest Suppleant 

Sia Hellsten  Suppleant 

Martin Dybdal Suppleant  
 

Der var mødt 45 stemmeberettigede medlemmer op til generalforsamlingen  

 

Referat af generalforsamling fortsættes side 6 

Referent: 

G/F Grønnehaves sekretær 

Lena Frydensberg-Holm 
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Velkommen til  

38 nye grundejere. 
 

I  2015 og indtil nu i 2016  har der været en historisk stor 

udskiftning af beboere i grundejerforeningen. 

 

 Det er med glæde at vi kan byde velkommen til beboerne: 

 

 

 Bindslev Alle 7 

Brønderslev Alle 64 

Estvad alle 5 

Estvad alle 7 

Hjallerup Alle 10B 

Hjallerup Alle 26B 

Ilbro Alle 25 

Ingstrup Alle 16 

Ingstrup Alle 29A 

Ingstrup Alle 31A 

Jerslev Alle 2 

Jerslev Alle 27B 

Jerslev Alle 31 

Jerslev Alle 41 

Jerslev Alle 42B 

Jerslev Alle 45 

Jetsmarkvej 3 

Jetsmarkvej 5 

Munkebjergvej 93B 

Munkebjergvej 83 

Munkebjergvej 89 

Munkebjergvej 91 

Præstefælledvej 99 

Råbjerg Alle 5 

Saltum Alle 2 

Sønderholm Alle 12 

Sønderholm Alle 4 

Sønderholm Alle 9 

Vadum Alle 32 

Vadum Alle 6 

Vadum Alle 8 

Vittrup Alle 1 

Vittrup Alle 10A 

Vittrup Alle 15C 

Vittrup Alle 18 

Vittrup Alle 2 

Vittrup Alle 33A 

Vittrup Alle 36B 

Vi havde en gynge. 
 

Så kom der en vandal 

med en boltsaks forbi. 
 

Så var der kun stativ 

tilbage. 

 

Vi reparerer og håber 

på det bedste. 

Kvik grundejer 

Det sker at vores veje og fortove bliver ødelagt af store 

lastbiler.  

Dette syn mødte en dag en af vores medlemmer. 

 Medlemmet henvendte sig resolut til Teknisk Forvalt-

ning. 

Inden aften var skaden udbedret  af Tårnby kommune 

(selv om det sædvanligvis er os der hænger på repara-

tionen). 

Sådan, tak til grundejer og en opfordring til alle andre 

om at gøre ligeså. 

Skaderne forsvinder ikke af sig selv. 

 

Parcelhusejernes landsforening 
 

Hvorfor er vi ikke medlem af denne sammenslutning? 

Fordi det ville koste os  45.650 kr. om året i kontin-

gent. 

Det mener vi er for meget for denne tilknytning. 
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Uddrag af bekendtgørelse om parkering i Tårnby Kommune,  

 

Vejbump renoveret. 
 

 Bump lå ikke godt, nogle bolte havde løsnet sig og 

andre bump elementer var kørt skæve.  

Nu er en del elementer udskiftet (vi havde nogle lig-

gende i reserve), bolte er blevet udskiftet med større 

og endelig er der som noget nyt lagt en asfaltbort uden 

om hvert bump. 

Dette skulle gerne betyde at bump ligger fast, samt at 

de bliver lidt blødere at køre over, idet der ikke mere 

er kant på bump. 

Tilligemed er låget på flere rendestensbrønde blevet 

udskiftet, så det ikke larmer ved overkørsel. 
Foto: H. Dybdahl 

Tilslut ikke afløb til vores drænsystem! 
 

Vi har nogle gange været ude for at grundejere, der re-

noverer badeværelse, har en toilet—og bad vogn ståen-

de på vej. 

Det er fuldt forståeligt. 

MEN afløbet skal tilsluttes til kloakbrønd på egen 

grund. 

IKKE, som vi har været udsat for nogle gange, til vores 

drænbrønde i fortov. 

Man hælder ikke spildevand i regnvandsafledningen! 

 

Efter vandværkets opgravninger 
 

På billedet er jorden sunket sammen efter vandværket 

har reetableret. 

Det ses desværre flere steder.  

Meld til os eller teknisk forvaltning når I opdager det. 

Så udbedrer vandværket skade. 

Senere på året vil der være vejsyn igen med deltagelse 

af entreprenør , vandværk, teknisk forvaltning og  

Grønnehave.  
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Generalforamlingsreferat—fortsat fra side 3 

Referat af generalforsamling fortsættes side 7 

Arbejder udført i 2015: 
 

Det der står med kursiv, er tilføjelser efter spørgerunde, 

som dirigenten tog efter beretningen. 

 

Veje, fortove: 

Der er blevet genoprettet og udskiftet fliser på fortove, 

nedkørte asfaltborte og kantsten er blevet hævet.  

Der er kommet godt gang i nybyggeriet i området, hvilket 

er glædeligt, men det giver også en del skader på vej og 

fortov af de tunge lastbiler.  

De fleste er gode til selv at genoprette, men vi oplever 

også, at der er nogen, vi ikke får fat på, og det efterlader 

foreningen med nogen udgifter til genopretning.  

Skader forvoldt af grundejer (altså dennes entreprenør) 

ved nybyggeri skal udbedres af grundejeren selv.  

Det er vigtigt at man hurtigt retter henvendelse til besty-

relsen, hvis I ser en lastbil eller andet køretøj forrette 

skade på fortov, vejbane eller steler.  

Gerne med foto, nummerplade på bilen og øjenvidner. 

 

Der er stadig udfordringer med at bumpene på Præste-

fælledvej løsner sig, derfor skal de igen fastgøres. 

 Bestyrelse har undersøgt muligheden for at etablere as-

faltbump i stedet for de nuværende, prisen var dog meget 

høj. 

Der var mange forskelligartede tilkendegivelser omkring 

bumpene:  

En mente, at der forsat blev kørt stærkt.  

En anden at bumpene virker godt og at farten er blevet 

væsentligt nedsat og at der er mindre trafik nu. Det blev 

også nævnt at en havde fået knækket sine fjedre på bilen. 

Dette mente han skyldtes bumpene.  

Det blev ønsket at bumpene fjernes, eller bevaret og ud-

skiftet med blødere asfaltbump, gerne i forbindelse med 

at Præstefælledvej skal vedligeholdes. 

 

Opgravninger: 
Tårnby kommune har i en længere periode udskiftet 

vandrør på Hjallerup Alle, Jerslev Alle og en del af Præ-

stefælledvej. Vi har gennem dialog med entreprenør bi-

draget til at løse gener ved opgravning, det har som altid 

ved opgravninger været en hektisk periode med mange 

møder og diskussioner. Noget er løst, men ikke alle pro-

blemerne blev løst til vores fordel. 

 

Stor ros til Helge for hans store ihærdighed. 

 

Vandafledning: 
Efter at kommunen har opsagt vores aftale om rensning 

af regnvandsbrønde, har vi nu en aftale med Wagnerlund 

kloakservice, der renser sandfangs brønde i vej en gang 

om året. Dette sker hvert år først på året. 

Brønde og drænrør er blevet udbedret i den østlige ende 

af Jerslev Alle. 

 

Regnvand har også i år været det store spørgsmål i for-

eningen, mange har henvendt sig om vand i haver og 

kældre. 

 

Et stigende antal grundejere, der bygger nyt, ansøger på 

kommunens opfordring foreningen om tilladelse til at 

aflede overløb fra deres faskine ud i vores drænrør i for-

tove. Bestyrelsen har truffet den beslutning, at vi ikke 

giver tilladelse til at aflede vandet i vores dræn.  

Begrundelsen er, at dræn i fortove er gamle ler rør, der 

knap nok er dimensioneret til deres formål: at dræne og 

lede vand væk fra vej og fortov. 

Kommunen har lovet grundejerforeningen at give os en 

nærmere redegørelse for spildevandsplan og evt. tilslut-

ning til afvandingssystemerne.  

Når vi har modtaget redegørelsen, vil vi offentliggøre den 

på hjemmesiden. 

 

Der blev spurgt ind til hvordan grøften ved Hjallerup 

Alle bliver vedligeholdt.  

Kommunen sørger for oprensning ,beskæring og græsslå-

ning, som regel i september måned. 

 

Snerydning: 
Vi har fortsat, sammen med G/F Hjallerupvang, kontrakt 

med et snerydningsfirma, som betales for at rydde vejba-

nen (ikke fortove) for sne. For at sikre hurtig kontakt, er 

der udpeget en kontakt person fra bestyrelsen. 

 

Det foreslås at foreningen stopper aftalen omkring sne-

rydning og sparer pengene.  

Andre beder om at aftalen fortsættes, da det jo er en for-

sikring, 

Flere mener ikke at de selv kan holde til at rydde vejen 

ud for deres hus, som loven kræver. 

 

 

Legepladsen: 
Den nye legeplads blev indviet den 16. april 2015 på 

dronningens fødselsdag.  

Legepladsen ligger på Kommunens grund og er stillet til 

rådighed for Grønnehave og Hjallerupvang.  

Grønnehave står for vedligeholdelse af legepladsen. 

Det er planlagt, at fodbold mål udskiftes med nye af ufor-

gængeligt materiale, at sandkassen skal repareres, samt et 

nyt legeredskab skal indkøbes. 
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Fastelavn: 

Vores fastelavnsfest med tøndeslagning på pilegårdssko-

len blev som sædvanlig afholdt. Denne gang dog en uge 

efter fastelavns søndag, da vi pga. skolebetjentenes ferie 

ikke kunne få fastelavnslokalet den rette dag. Fastelavns-

festen 2015 blev igen et lokalt tilløbsstykke. 

 

Der blev opfordret til at flere involverer sig, hvis der er 

interesse for øvrige arrangementer . 

 

 Formandens beretning blev godkendt med klapsalver  

 

Indkomne forslag. 
Der var ikke nogen indkomne forslag. 

 

Regnskab. 
Kasserer Willy Schneider gennemgik regnskab og budget 

punkt for punkt. 

 

Aflæggelse af regnskab for 2015. 

Det reviderede regnskab, som kan ses i Grønnehave Nyt 

og på hjemmesiden, blev gennemgået.  

Kassereren tilføjede at der, i overensstemmelse med revi-

sorerne (som begge var til stede ved Generalforsamlingen) 

er kommet en udgift på vejreparation til efter revisions-

mødet.  

Det nye regnskab for 2015 kan ses på hjemmesiden. 

 

Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent 

for 2016. 

Der blev spurgt ind til muligheden for at gøre medlem-

skab af foreningen obligatorisk, der blev forklaret at be-

styrelsen længe har arbejdet med netop dette problem, det 

er bl.a. blevet rejst ved et byrådsmøde, desværre er der 

ikke udsigt til en løsning.   

 

Da der ikke var flere spørgsmål til regnskab og budget, 

konstaterede dirigenten, at regnskab og budget er god-

kendt.  

Kontingentet blev fastholdt på beskedne 500,00. 

 

Valg af bestyrelse. 
Valg af næstformand: Lena Frydensberg-Holm blev gen-

valgt. 

Valg af kasserer: Willy Schneider blev genvalgt. 

Valg af bestyrelsessuppleanter: Søren Stahlfest Møller, 

Jesper Kühl, Sia Hellsten og Martin Dybdal.   

Valg af revisor. 

Valg af revisor. Vibeke Rasmussen blev genvalgt. 

Valg af revisorsuppleant. Boe Andersen blev genvalgt. 

 

Eventuelt. 
Der blev spurgt ind til hvad planen var, omkring vedlige-

hold af præstefælledvej. Den trænger snart til ny belæg-

ning.  

Bestyrelsen vil arbejde videre med dette. 

 

Slutteligt konstaterede dirigenten at generalforsamlingens 

dagsorden var udtømt og takkede for god ro og orden. 

 

Kassereren sagde tak til dirigenten og indbød alle til en 

bid brød. 

 

 

Generalforamlingsreferat—fortsat  

Ukrudt!!! 
 

Det er ikke meningen, at der skal være græs eller ukrudt mellem fliser, ved kantsten eller mellem 

fliser og skel! Ukrudtet ødelægger asfalt og flisebelægning og ser ikke kønt ud.  

Deltag i store ukrudtsdag! 

 

 

Et rygte fra Generalforsamlingen 

 
Nej formanden er ikke flyttet til Afrika, og jeg er i 

grundejerforeningen i forårs- og sommerperioden. 

 

Men det er rigtigt, at jeg ikke kunne komme til gene-

ralforsamlingen, da jeg deltog i noget frivilligt u-lands 

arbejde i Afrika. 

Arbejdet trak meget længere ud end planlagt. 

  

Men jeg er ikke flyttet til Afrika, jeg har bare en til-

knytning til Kenya, hvor jeg til tider befinder mig.  
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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,  

haveaffald eller storskrald kan du kontakte: 

 

Marius Pedersen A/S 

tlf:  5150 7219 

 

 

 

 

 
 

Nærmeste genbrugsplads: 
Kirstinehøj 

 

 Man - fre  kl. 10 -18    Lør. — søn. kl. 10-17 

 

 

Wagnerlund kloak-

service 
 

renser  
G/F Grønnehaves  

vejbrønde 
og giver medlemmer af 

Grønnehave  
 

10 % rabat  

 
Ulandsforeningen 

eKids-Kilifi 
 

Ingstrup Alle 23B, 2770 

+45 3025 1912 

 

info@ekids-kilifi.org 

www.ekids-kilifi.org 

 

Facebook: Søg efter e-kids-kilifi 

 

 

CVR: 36 63 11 12 

Bank: 5019 - 1336952 

U-landsstøtte—hvis du har en mulighed 
 

Du inviteres til at støtte vores u-landsprojekt i Kilifi provinsen i det østlige Kenya. 

Du kan også vælge at sponsorere en af vores børn i primary - eller secundary school. 

Projekter: 

eKids-Kilifi koncentrerer sig om at få unge og især kvinder ud af arbejdsløshed ved at 

bibringe dem uddannelse inden for området computerbrug. 

Målet er endvidere at skabe innovationscenter for håndværk og IT. 

Sponsorater: 

Vi administrerer sponsorater for børn i primary school—beløb på 100 kr. pr måned og 

sponsorater for unge i secundary school—beløb på 300 kr. pr måned.  

Ingen adm. udgifter ved sponsorater, alle penge går direkte til barn 
(Elever i primary schools skal betale skoleuniformer og bøger samt skolegang, hvis de går iprivat skole  

Elever i secundary schools betaler omkring 3500 kr. om året 
En årsløn for en familiefar, der er så heldig at have arbejde, kan være 9000 kr.!) 

 

Foreningens aktiviteter kan støttes ved at indbetale et beløb på bank-

konto, MobilePay eller kontakt os for et indbetalingskort. 

Sponsorater — mail til os, og vi laver en aftale.  

Medlemskab af foreningen er 100 kr. pr. år.  


