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To gode arrangementer om ekstremregn 
 
SGH har inden for de seneste par måneder været enten initiativtager eller medinitiativtager 
til to velbesøgte arrangementer om ekstremregn. Baggrunden for de to møder for 
grundejerne er sommerens store skybrud, hvor rigtig mange fik – ikke bare vand i 
kælderen fra kloakken, men også vand ind i huset fra overfladevand på grunden. Det 
offentlige kloaksystem kunne simpelthen ikke lede vandet bort hurtigt nok. 
Første arrangement var et møde i Spildevandscenteret i Avedøre, hvor der var fokus på, 
hvad man selv kan gøre for at udnytte regnvandet aktivt i sin egen have og derved undgå 
at lede regnvandet ud i det offentlige kloaksystem i spidsbelastningsperioder. På mødet 
blev givet eksempler på, hvordan man kan lede regnvand fra tag o. lign ud på grunden og 
udnytte det aktivt til havevanding.  
Der findes flere metoder, men fælles for dem alle er, at de kræver godkendelse fra 
kommunen. Så går du med tanker om at etablere faskiner o. lign. så husk altid at 
henvende dig hos kommunen for at sikre, at du foretager dig de rigtige ting og ikke 
etablerer anlæg, der efterfølgende skal ændres, fordi de ikke kan godkendes. 
Andet arrangement var et møde i Medborgersalen om ekstremregn, som SGH 
arrangerede i samarbejde med kommunen. Her var op imod 250 mennesker til stede, og 
de fik et grundigt indblik i, hvad der rent faktisk skete, da Københavnsområdet den 3. juli 
havde ekstremregn. Regnen var denne dag så voldsom, at det offentlige kloaksystem ikke 
kunne klare at afvande store dele af det Storkøbenhavnske område, og det er man dels fra 
Hvidovre kommune, dels fra Københavns kommune og dels fra andre omegnskommuner 
indstillet på at gøre noget ved, så situationen ikke gentager sig.  
Blandt andet vil Hvidovre kommune over det næste årti lægge en helt ny rørledning i 
området langs Harrestrup Å med en meget større kapacitet end de nuværende rør. 
Rørføringen har hele tiden være planlagt, men etableringen fremmes, og områder tilsluttes 
tidligere end hidtil planlagt. Desuden vil Københavns Kommune renovere Harrestrup å, 
som var en medvirkende årsag til at området omkring Åmarken S-station blev 
oversvømmet. Åen bliver renset op, diger bygget højere og broer fornyet, så gennemløbet 
i åen bliver bedre. 
Alt i alt to gode møder, som SGH vil følge op på i det kommende års tid. Hvordan forløber 
udvidelsen af kapaciteten i kloaksystemet, og SGH vil indkalde til yderligere møder 
indeholdende flere eksempler på, hvordan vi som grundejere selv i højere grad kan være 
med til at sikre vore huse. Altså møder med konkrete løsningsmetoder. 
 
 

Sådan etableres vedvarende energi 
 
Det kommende år vil også betyde fokus på vedvarende energi. Hvordan kan vi grundejere 
selv være med til at fremtidssikre vores huse energimæssigt med vedvarende energi, når 
energiforsyningsstrukturen her i landet bliver ændret. Mere om dette senere. 
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Konsekvenser af betalingsring omkring København 
 
Den kommende betalingsring omkring København vil SGH også have fokus på. Ikke med 
henblik på en stillingtagen til for eller i mod ringen. Mere ud fra den vinkel, hvordan man 
bedst muligt sikrer, at betalingsringen etableres, så  den ikke medfører øget støj og 
forurening for omegnskommunerne, fordi de får mere trafik og meget mere parkering. 
Hvidovre kommune befinder sig lige uden for en kommende betalingsring, og det skal 
sikres, at vi som indbyggere i kommunen ikke påføres for mange gener fra den nye ring. 
Her vil SGH indkalde til grundejermøder, når vi finder dette relevant. Også mere om dette 
senere. 
 
 

Næste generalforsamling 
 
Vær allerede nu opmærksom på, at SGHs næste ordinære generalforsamling finder sted 
den 1. marts 2012 i Lille Friheden. 
 
 
 
 
 

Rigtig glædelig jul og godt nytår med håbet om et godt samarbejde i 
2012. 
 
 
SGH’s bestyrelse 

  
 


