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SGH                                  12. årgang nr.3 -februar 2020 

 Sammenslutningen af grundejerforeninger i Hvidovre Kommune  

 

 

 

 

 
Rotter er der alle steder, men spørgsmålet er hvor mange. 

Er der mange rotter i Hvidovre? 
Deltag i SGHs rundspørge om udbredelsen af rotter i Hvidovre Kommune og om kommunens indsats for 

at bekæmpe rotter. 

 

I en henvendelse fra en af SGHs medlemsgrundejerforeninger bliver der spurgt, om der er mange rotter i 

Hvidovre, og hvad Hvidovre Kommune gør for at holde rottebestanden nede. 

 

For at besvare det sidste spørgsmål  om, hvad kommunen gør for at udrydde rotterne, kan man besøge 

kommunens hjemmeside på https://hvidovre.dk/Borger/BoligOgByggeri/Vand-kloak/Rotter 

Kommunalbestyrelsen godkendte for nylig en ny handleplan for rottebekæmpelse og samtidig vedtog man 

en aktivitetsplan for området for 2019-2020.  

 

Som noget nyt er det besluttet at tillade privat rottebekæmpelse i Hvidovre. Husk i den forbindelse, at du 

har pligt til at anmelde det til kommunen, hvis du ser en rotte. 

 

Svaret på spørgsmålet om, hvor mange rotter, der er i Hvidovre, er derimod ikke så ligetil. Rotter 

forekommer hele tiden, men det er i varierende mængder.  

 

For at opnå et overblik over rottebestanden, beder SGH dig i dette rundspørge svare på en række 

spørgsmål om rotter. På forhånd tak for din medvirken. 

 

https://hvidovre.dk/Borger/BoligOgByggeri/Vand-kloak/Rotter
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Spørgsmål: 

 

Har du set en rotte eller flere inden for de sidste seks måneder? 

 

Hvis du svarer nej til dette spørgsmål, behøver du ikke at besvare flere spørgsmål. Hvis ja, så gå venligst 

videre med resten af spørgsmålene: 

 

Har du set en rotte eller flere i din have inden for de sidste seks måneder? 

 

Har du set en rotte eller flere i dit udhus/garage inden for de sidste seks måneder? 

 

Har du set en rotte eller flere i din bolig inden for de sidste seks måneder? 

 

Har du set en rotte eller flere i din kloak inden for de sidste seks måneder? 

 

Har du set en rotte eller flere på vej/fortov/cykelsti inden for de sidste seks måneder? 

 

Har du set ekskrementer fra rotter på din grund inden for de sidste seks måneder? 

 

Hvis du har set en eller flere rotter på din grund, har du så kontaktet Hvidovre Kommune? 

 

Hvis du har anmeldt rotter Hvidovre Kommune, hvor lang tid gik der så inden kommunens 

rottebekæmper reagerede på din henvendelse? 

 

Hvis du har haft besøg af rottebekæmperen, hvor stor en effekt har rottebekæmpelsen så haft? 

 

Svar på spørgsmålene ved at returnere denne mail. Tak for din medvirken. 

 

 

Hvor mange skal vi være? 
Hvilke krav stiller du til de mange nye boliger, der er planlagt at skulle opføres i Hvidovre Kommune i de 

kommende år. Vær med til at præge udviklingen på et møde med kommunens politikere.  

 

Hvor mange indbyggere skal vi egentlig være her i Hvidovre? 

 

Det er et helt centralt spørgsmål for tiden. Rigtigt mange nye etageboliger er på tegnebrættet i Hvidovre 

Kommune, og ofte kan det virke lidt tilfældigt, hvor disse nye boliger ønskes placeret, hvor høje bygninger 

skal være, og hvilke typer bolig, man ønsker at bygge. 

 

Mål og vision for disse boliger er overordnet set skitseret i den plan for en boligpolitik, som 

kommunalbestyrelsen vedtog for et par år siden. 
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Planen har imidlertid ikke været meget diskuteret i offentligheden. For eksempel har den ikke været i 

høring, og derfor rejser spørgsmålet sig, hvor mange indbyggere, vi reelt skal være i kommunen, og hvor 

tæt vi skal bo. 

 

Derfor arrangerer SGH et debatmøde tirsdag den 17. marts kl. 19:00 i Teatersalen i Frihedens 

Idrætscenter, hvor alle vil få mulighed for at diskutere det meget aktuelle emne og stille spørgsmål til 

politikerne. Med borgmester Helle Adelborg i spidsen har en repræsentant fra hver af de politiske partier, 

der er valgt ind i kommunalbestyrelsen, sagt ja til at deltage, og der skal nok blive debat. 

 

Så sidder du med et spørgsmål, du gerne vil have belyst, eller en kommentar, du gerne vil lufte i et forum af 

politikere og Hvidovre-borgere, så er muligheden der den 17. marts. 

 

 

 

 

 

Generalforsamlingen er lige om hjørnet 
SGH holder sin årlige generalforsamling tirsdag den 31. marts 2020 kl. 19:00 i Magistergården ved Hvidovre 

Kirke. Før Generalforsamlingen giver Poul Sverrild fra Forstadsmuseet en eksklusiv rundvisning i dels 

Magistergården og dels i Rytterskolen, som også er nabo til Hvidovre Kirke. Officiel invitation med 

dagsorden kommer senere. 

 

Bestyrelsen 

Februar 2020 

 


