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SGH dynamisk gennem 10 år 
SGH har eksisteret i ti år som paraplyorganisation for grundejerforeningerne i Hvidovre. 
Den 26. februar 2002 havde foreningen stiftende generalforsamling i auditoriet i Filmbyen i 
Avedøre. Nu mere end hundrede bestyrelsesmøder senere fremstår SGH som en 
veletableret og slagskraftig organisation, der tæller 33 medlemsforeninger med tilsammen 
3570 medlemmer. 
 
Trafiksanering 
Mange er de sager, foreningen har beskæftiget sig med gennem årene. Men trafiksanering 
er nok det område, som foreningen har lagt flest kræfter i.  Siden dengang for ti år siden 
har foreningen arbejdet målrettet på at få Hvidovre Kommune gjort til et mere sikkert sted 
at færdes som trafikant. Blandt andet har foreningen altid arbejdet for at indføre 40 km/t 
zone i hele kommunen. SGH har medvirket ved mange trafiksaneringsprojekter, og en af 
de fortjenester, som SGH kan tage på sin kappe, er, at man har fået kommunen dels til at 
trafikregulere mere og dels tænke i helheder, når trafiksikkerheden forbedres. For ti år 
siden var det ikke ualmindeligt, at kommunen trafiksanerede en enkelt vej i et område, og 
dermed påførte nabovejene større problemer, fordi disse fik mere trafik. 
 
Påvirket gennem Det Grønne Råd 
Gennem alle årene har SGH medlemmer også været medlemmer af Det Grønne Råd i 
kommunen, og her har forening gjort grundejersynspunkter gældende, hvor det har været 
muligt. Blandt andet ved høringer om trafiksikkerhed, gigantvindmøller ved Kalvebod Syd, 
dagrenovationsordninger, bekæmpelse af støj osv. 
 
Dagrenovationsordningen 
Seneste store sag, SGH har meget store aktier i, er den netop afsluttede sag om en ny 
dagrenovationsordning. Her ønskede et flertal af kommunens politikere i første omgang en 
ny ordning, hvor det var tanken at renovationscontainere skulle placeres helt ude ved 
fortovskanten og tømmes hver 14. dag. Det reagerede SGH hurtigt på over for politikerne, 
da SGH fandt løsningen hygiejnisk uholdbar, uskøn, uden miljømæssig forbedring og en 
ordning, grundejerne ikke ønskede.  Desuden opfattede SGH det som en meget 
udemokratisk måde, at forslaget nærmest skulle lempes igennem uden at det egentlig gik 
op for grundejerne, hvad ordningen egentlig indebar. SGH ønsker åbenhed og indflydelse, 
når politikerne barsler med denne type ændringer, som har så store konsekvenser for 
grundejerne. 
Her gennemførte bestyrelsen blandt andet et rundspørge blandt SGHs medlemmer, som 
helt entydigt gav udtryk for, at de ikke ønskede den foreslåede ordning. SGH fik meget 
omtale i Hvidovre Avis og i P4 København på den konto. Resultatet blev, at politikerne 
lyttede og tog forslaget af bordet. I SGHs bestyrelse er vi af den helt klare opfattelse, at 
der hverken var blevet gennemført borgermøde om emnet eller at forslaget taget af bordet, 
hvis SGH ikke meget aktivt havde taget del i sagen på et meget tidligt tidspunkt. Og gjort 
en effektiv indsats for at forhindre gennemførelsen af en ny ordning. 
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SGH spørger medlemmerne 
Der er ingen tvivl om, at netop det rundspørge, som bestyrelsen gennemførte blandt 
medlemmerne om den foreslåede dagrenovationsordning var udslagsgivende. Og netop 
det at spørge grundejerne, som er SGHs vigtigste råstof, er hele kernen i det arbejde, 
SGH gennemfører. SGH har gennemført mange rundspørger gennem årene. Flest på 
trafikområdet, hvor bestyrelsen med medlemmernes fulde opbakning, har kunnet fremføre 
synspunkter, som var rigtige grundejersynspunkter. I SGHs bestyrelse er vi meget tilfredse 
med den store opbakning, og derfor vil bestyrelsen fortsætte med at lytte til 
medlemmernes ønsker og fortsat tage aktivt del i den løbende politiske debat i kommunen. 
 
Politikermøder med spørgelyst 
SGH har også sørget for, at grundejere og andre interesserede i kommunen har haft 
mulighed for at fremføre synspunkter over for politikerne. Det er sket gennem de 
politikermøde, SGH har arrangeret gennem årene. Der har været flere af disse, og 
spørgelysten har været stor. SGH mener, at dette er et vigtigt element i den demokratiske 
debat her i kommunen, hvor politikerne pr. tradition er meget tilbageholdende med at 
møde borgerne og diskutere aktuelle politiske emner. I SGHs bestyrelse vil vi fortsætte 
med at gennemføre disse politikermøder for at øge grundejernes indflydelse på politikerne. 
 
Regelmæssige møder 
Kontakten til politikerne har SGHs bestyrelse holdt ved lige gennem regelmæssige møder 
med formanden for Teknik- og Miljøudvalget, den tekniske direktør og Vej- og Parkchefen. 
Bestyrelsen finder, at disse møder er vigtige og til gavn for kommunikationen og dialogen 
mellem grundejerne og politikerne/embedsmændene. Det er selvfølgelig en proces, 
bestyrelsen vil fortsætte med. 
 
Aktuelt: To medlemsmøder 
Skal vi vende blikket lidt fremad, har SGHs bestyrelse et par medlemsmøder i støbeskeen: 

 Den 7. juni planlægger SGH et møde i Lille Friheden om vedvarende energi. 

Interessen for denne energiform er hastigt stigende. Ikke mindst set i lyset af, at 

fossile brændselsmidler bliver udfaset over en årrække. Derfor arbejder bestyrelsen 

på et bredt program om vedvarende energi, så reserver allerede nu den 7. juni. 

 I september arbejder SGH på at gennemføre endnu et møde med kommunens 

politikere. Det er lige midt i forhandlingerne om næste års budget, og derfor er en 

dialog mellem grundejere og politikere af stor betydning. Det er trods alt ikke uden 

betydning, hvor meget det vil koste dig som grundejer de kommende år at være 

bosat i kommunen, og ud fra de meldinger, der er kommet, er der igen lagt op til 

skattestigninger.  
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Arbejdet med nye lokalplaner er godt i gang 
Arbejdet med at udarbejde nye lokalplaner, som kommunen satte i gang for et par år 
siden, er i gang, og SGH er involveret. Følgende grundejerforeninger har ønsket nye 
lokalplaner: Hvidovre Kirkeby, Landlyst, Toftegården, Ny Hvidovre, Bredevang og 
Nymarken. Hvidovre Kirkeby arbejder på opgaven lige nu, og foreningen har netop haft 
besøg til af Teknisk Forvaltning til medlemsmøde hvor et oplæg til en plan der er 
udarbejdet for grundejerforeningens område blev gennemgået. Der var stor spørgelyst 
men samtidig også en stor grad af enighed om at forslaget vil kunne accepteres, når det til 
sin tid bliver sendt i høring. SGHs næstformand Anders Aalund er formand for Ny 
Hvidovre, og SGH vil i et kommende nyhedsbrev orientere mere detaljeret om, hvilke 
aktuelle resultater, man er nået frem til.  

 


