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 Sammenslutningen af grundejerforeninger i Hvidovre Kommune  

 

 

Grundejerne var flittige til at fylde grønt affald i de ni containere, Hvidovre Kommune havde placeret på 
strategisk vigtige steder i kommunen. 

11,6 tons grønt affald samlet på fire dage 
Stor opbakning til Hvidovre Kommunes og SGHs fælles ”Klip din hæk og hold fortovet rent” – kampagne. 

- Det er betydeligt bedre end sidste år. Fantastisk. 

Sådan kommenterer formanden for Sammenslutningen af grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, SGH, 

Flemming J. Mikkelsen den seneste ”Klip din hæk og hold fortovet rent”-kampagne. 

For tredje år i træk opfordrede Hvidovre Kommune i samarbejde med SGH fået husejerne til at få klippet 

hækken, taget de grene, der hænger ud og fortovet og at få luget og ordnet fortovet ud for huset.  



Årets kampagne blev gennemført i uge 37, og fra torsdag-søndag var der opstillet containere ni steder i 

Hvidovres villakvarterer, som husejerne kunne fylde grønt affald i.  

Da containerne blev tømt og indholdet vejet, var årets resultat endnu bedre end sidste års meget flotte 

indsamlingsresultat. Husejerne har i år fyldt 11,6 tons haveaffald i de ni containere på bare fire dage. Sidste 

år blev der indsamlet 9,7 tons. 

 - Jeg synes, at det er et overbevisende resultat, der viser, at husejerne bakker op om SGH og kommunens 

opfordring til at få ryddet op på matriklerne, så vi får en pænere by, hvor det er til at færdes på fortovene, 

siger formand for SGH Flemming Mikkelsen, der tilføjer, at hvis man ikke havde mulighed for at ordne 

fortovet under kampagnen, er der dagligt åbent på genbrugspladsen på Avedøre Holme. 

God opmærksomhed 

De otte oprindeligt opstillede containere blev før kampagnens start suppleret med en niende, fordi der var 

nogle ivrige borgere, der gjorde opmærksom på, at der manglede én i deres bydel. 

 - Jeg synes, det er godt eksempel på, at vi her har fået skabt opmærksomhed omkring det fælles ansvar 

husejerne og vi som kommune har for at sikre at fortovene er fremkommelige, siger Vej- og Parkchef 

Michael Søndergaard Daugaard og nævner, at kommunen i kampagneperioden bl.a. har klippet hæk på en 

række af kommunens arealer. 

Hvis du ikke lige nåede at få klippet hækken og luget fortovet er det ikke for sent. Du kan enten fylde din 

affaldsbeholder eller benytte Hvidovre Genbrugsplads på Avedøreholmen 97, der har åbent alle hverdage 

fra klokken 10-18 og lørdag-søndag fra klokken 10-17. 

Besøg på Christiansborg om støj blev aflyst 

Desværre har SGH måttet aflyse et arrangement på Christiansborg. Tilslutningen var simpelthen for lille. 

På trods af en markant markedsføringskampagne lykkedes det ikke at samle mere end to grundejere uden 
for bestyrelsens regi til at deltage i det stort anlagte besøg på Christiansborg den 19. september. Derfor så 
vi i SGHs bestyrelse os desværre nødsaget til at aflyse arrangementet, der bød på en rundvisning på 
Christiansborg og på en diskussion med folketingsmedlem Mads Fuglede, som er medlem af ”Trafikmafiaen 
på Vestegnen”. 
 
At tilslutningen til arrangementet er så forsvindende lille overrasker i høj grad SGHs bestyrelse, da 7.924 
boliger i kommunen ifølge Vejdirektoratet er stærkt støjplaget. Og i den seneste støjhandlingsplan fra 29. 
august, der er udarbejdet af Hvidovre Kommune, er mere end 53 pct. af kommunens borgere ramt af støj 
på den ene eller den anden måde. 
 
Målt på interessen for SGHs Christiansborg-arrangement bekymrer støjen tilsyneladende ikke Hvidovre-
borgerne. Arrangementet var nemlig en god mulighed for at påvirke en Christiansborg-politiker, som må 
formodes at have en vis indflydelse på, hvordan støj bekæmpes.I bestyrelsen tror vi imidlertid ikke, at det 
forholder sig sådan, hvorfor vi vil vende tilbage med et tilsvarende initiativ senere. 
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