GRØNNEHAVE
Skattejagt

Grønnehave består næsten udelukkende af enkeltstående
11
villaer. Men på den hyggelige Estvad Alle er der bygget et
antal næsten ens boliger. Hvor mange er der:

Tag en tur rundt i foreningen.
Prøv at finde svar på de 11 spørgsmål.

M: 6
J: 8
P: 10

Noter bogstavet ud for det rigtige svar
Aflevér dit ord lørdag d 13. august
– på legepladsen
Vi trækker en vinder kl. 14:00 !

Præstefælledvej er en
naturlig indfaldsvej til
det meste af Grønnehave.
Men for en enkelt vej
gælder det ikke. Hvilken:
M: Hjallerup Alle
B: Råbjerg Alle
E: Sønderholm Alle

PS: Ét af svarene finder du ikke på turen rundt – gæt eller
google …
(svaret kan findes på www.groennehave.dk)

Der er mange huse med
lange indkørsler. Nogle er
rigtig pæne som denne, der
ligger på Vittrup Alle, men
hvilket nummer?
T: 26 V: 30 X: 50

Der bygges mange nye
huse i vores forening. Særlig meget
aktivitet er der i Englandsvej-enden af
Ingstrup Alle og Vittrup Alle. Hvor
mange nybygninger er der i gang her:
I: 3 T: 4 A: 6

Det er ikke altid let at se hvor Grønnehave ophører og en
ny forening begynder. På Vittrup Alle sker det imellem
nr 39 og 41. Men hvordan kan man se det
D: Asfalten er nyere og pænere i Grønnehave
P: Der står en skelpæl i rabatten
V: Beboerne i Grønnehave er bedre til at fjerne ukrudt.

To af kommunens
grunde er institutioner.
Den ene af ligger på
Præstefælledvej 98.
Hvad er det nu den hedder:
K: Kernehuset
L: Basishuset
M: Børnehuset

I 1925 bestod Grønnehave af 90 grunde
(siden opdelt til ca. 440) Og der var kun bygget 25
helårshuse. Mange af dem er revet ned, men på Ingstrup
Alle ligger et af de oprindelige huse. Det er jo nummer:
E: 24
R: 36
O: 47

I 1926 fik Præstefælledvej
sit navn. Hvad hed den før
Tårnby kommune ejer hele
fire grunde i Grønnehave.
To er pumpestationer. Denne
ligger på Jerslev Alle.

R: Grønnehave Allé
M: Axel Meldahl Allé
T: Gartneri Allé

Men hvilket nummer er det:
M: 22

T: 33

A: 44

Der er mange flotte hække i foreningen. En af de
pæneste finder man på
Hjallerup Alle.
Men hvilket nummer er det:
U: 5
K: 8 P: 13

På legepladsen står en
container med graffiti på.
På gavlen er der malet en
kendt tegneseriefigur.
Hvem er det:
S: Super Mario
T: TinTin
O: Onkel Joakim

