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Massiv modstand mod ny dagrenovationsordning 
Der er en meget markant modstand blandt grundejerne mod et forslag til en ny dagrenovationsordning, 
som Teknik- og Miljøudvalget arbejder på at gennemføre i løbet af det kommende efterår. Forslaget 
handler i korthed om, at den nuværende ordning med tømning af plastiksække hver uge, skal afløses af en 
ordning med affaldscontainere placeret helt ude ved grundejerens fortovskant og med tømning hver 14 
dag. SGH har – som bekendt netop gennemført et rundspørge blandt jer medlemmer, og næsten to 
tredjedele - helt konkret 16 foreninger eller 63 % af dem, der svarer - er modstandere af den foreslåede 
ordning, mens 9 foreninger vil rejse spørgsmålet på deres kommende generalforsamlinger. En enkelt 
forening svarer blankt. Ikke en eneste forening svarer, at den er tilhænger af ordningen, og heller ingen, at 
de er enten for eller imod ordningen.  Af de 16 foreninger, der er modstandere, tilkendegiver de 8, at de vil 
søge deres bestyrelsers holdning bekræftet på en generalforsamling i den kommende tid. 
 
Dokumentation – svar afgivet i undersøgelsen: 
31 grundejerforeninger blev spurgt. 26 grundejerforeninger, der tilsammen har 2.718 medlemmer, har 
svaret på de udsendte spørgsmål:  

 Vi er imod ordningen = 16 – af disse angiver 8, at de vil have deres holdning bekræftet på 

generalforsamling 

 Vi er for ordningen = 0 

 Vi er hverken for eller imod ordningen = 0 

 Vi ønsker at blive hørt igen, når vi har afholdt generalforsamling i vores grf. = 9 

 Grundejerforeninger, der svarer blankt= 1 

SGH siger tak for den store tilslutning til undersøgelsen og det utvetydige resultat. SGHs bestyrelse vil nu 
forfølge grundejernes synspunkt over for politikerne. SGH skal ligeledes opfordre til, at man som grundejer 
deltager i borgermødet den 21. februar og giver sin mening til kende. 

 

Indsigelse mod fire store vindmøller ved Kalvebod Syd 
SGH har gjort indsigelse mod Københavns Kommunes planer om at opføre fire kæmpevindmøller ved 
Kalvebod Syd. Møllerne tænkes placeret i et område, hvor de dels vil komme tættere på Hvidovres borgere 
end på Københavns egne borgere, og hvor de dels vil få urimeligt store konsekvenser for naturen, miljøet, 
dyrelivet samt tab af uerstattelige rekreative værdier. SGH er tilhænger af vedvarende energi – herunder 
vindmøller – men imod fejlplaceringer af disse. Placeringen ved Kalvebod Syd er en af disse fejlplaceringer, 
fordi fordelene ved projektet ikke opvejer de omkostninger, det har for andre værdier - herunder den 
rekreative og visuelle værdi samt den natur- og sundhedsmæssige værdi. SGH har gjort indsigelse mod 
projektet dels ved selvstændigt høringssvar til Københavns Kommune og dels gennem Det Grønne Råds 
indsigelse mod projektet. 
 

Quark centret bør genetableres 
SGH har gennem sit medlemskab af kommunes Det Grønne Råd tilkendegivet over for 
kommunalbestyrelsen, at kommunens byøkologiske naturcenter, Quark-centret, der kommer til at ligge i 
vejen for den nye jernbane mellem København og Ringsted, genetableres i en ny form på en ny placering. 
SGH finder centret betydningsfuldt for udviklingen af de naturfaglige oplevelser og viden hos kommunens 
skoleelever. 
 



Nyhedsbrevet SGH         4. Årgang nr. 1 – Februar 2012 

 
Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune 

 

SGH            Menelaos Boulevard 52             2650 Hvidovre             36 49 77 22  Side 2 af 2 

 

 

Postbude - kørsel på fortov 
SGH har modtaget en række henvendelser om postbude, der kører på fortovene. Disse henvendelser har 

bestyrelsen sendt videre til Rødovre Postkontor. Men på trods af Post Danmarks hidtidige tiltag vedr. 
postbudenes overholdelse af gældende færdselsregler, har vi i SGH desværre måttet konstatere, at vores 
medlemmer stadig kontakter SGH med klager over, at postbudene fortsat kører på fortovene. Derfor har 
SGH igen henvendt sig til Post Danmark og gjort opmærksom på problemet.  
For at smidiggøre sagsbehandlingen har Post Danmarks bedt om at fremtidige henvendelser sker på  
 
skrivpost@post.dk eller ring på 80 20 70 30 
 
Man kan selvfølgelig også benytte sig af Post Danmarks kernekompetence og skrive til 
 
Rødovre Postkontor 
Egegårdsvej 43 
2610 Rødovre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Husk generalforsamlingen i Lille Friheden den 1. marts 2012 kl. 19.30 
 
 
SGH’s bestyrelse 
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