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 Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune  

 
 

 
 
Et fortov i Hvidovre, hvor der ikke er luget ukrudt for nylig. 

Lad os tage en tørn sammen: 
 

Fjern ukrudt fra fortov og cykelsti  

En pæn og sikker kommune er et fælles ansvar, så vær med til at rense fortov og cykelsti for 

ukrudt den 15. – 19. september. 

Fjernelse af vildtvoksende ukrudt i villakvarterne er ikke blot kommunens opgave. Det er også 

grundejernes. Begge parter er ansvarlige for, at et område ser pænt ud og ikke bliver helt overbegroet af 

vildtvoksende ukrudt. 



Derfor er Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, SGH, og Hvidovre Kommune 

gået sammen om en kampagne, der opfordrer grundejerne til at hjælpe til med at holde byen pæn og 

sikker at færdes i. Kommunens Vej- og Park har samtidig lovet at gøre en ekstra indsats i de områder, hvor 

kommunen er ansvarlig. 

 

Hvidovre Kommunen opstiller containere som denne til ukrudt, grene og haveaffald.  

 

Fra torsdag den 15. september til mandag den 19. september kører en fælles minikampagne ”Klip din hæk 

og tag ukrudt væk”, hvor der bliver anbragt 8 - 10 store containere – tydeligt markeret med bannere - rundt 

omkring på strategisk vigtige områder i kommunen.  Du kan let genkende dem. De ser ud som på billedet. I 

disse kan du som grundejer aflevere ukrudt, haveaffald, grene og lignende. 

Som grundejer er du nemlig forpligtet til at fjerne ukrudt fra fortov og cykelsti ud for din egen grund, klippe 

din hæk (så der er 20 cm ud til fortovet) og beskære buske og træer, så de ikke hænger ud over vejskilte og 

gadelamper og generer trafikken. Se reglerne under denne artikel. 

De opstillede containere skal gøre det det nemt for dig at komme af med ukrudt og grene. Så benyt 

lejligheden til at givefortov og eventuel cykelsti uden for din parcel mod vejen er særlig omgang 

forskønnelse. Det bliver sikrere at færdes for os alle sammen i kommunen, og det hele kommer til at se 

meget pænere ud. Tak for indsatsen. 

 
Regler for fjernelse af ukrudt og klipning af hæk. 

 



Så alvorlig er støjen i Hvidovre 

Hvidovre er en støjplaget kommune, så bliv klogere på, hvordan støjen kan bekæmpes i 

fremtiden. 

Folketinget har netop bevilget en ekstra støjskærm ved Allingvej. Men det ændrer nok ikke så meget ved, at 

Hvidovre er en meget støjplaget kommune. Det vil den formentlig altid være med sin tætte beliggenhed til 

en storby/hovedstad med mange store hovedfærdselsårer, som Hvidovre er en integreret del af. 

 

Den ny jernbane til Ringsted august 2016. 

Den nye jernbane til Ringsted, som snart er en realitet, vil forøge støjniveauet, og hvis nogle planlagte 

gigantvindmøller på Avedøre Holme bliver en realitet, som borgmesteren ønsker det, bliver støjen 

formentlig endnu værre. 

Derfor inviteres du og din grundejerforening til et møde i Lille Friheden den 20. september kl. 19.00, hvor 

professor Jørn Mikkelsen fra DTU, som også er medlem af en gruppe mod støj ved Køge Bugt, vil klarlægge, 

hvor støjplaget kommunen er. Samtidig giver han en række bud på, hvad der kan gøres for at bekæmpe 

støjen mest effektivt. Mødet handler i høj grad om, hvordan det vil blive at være borger i Hvidovre 

kommune i fremtiden, så mød op og deltag i diskussionen. Støjen forsvinder ikke af sig selv. 

SGHs bestyrelse, september 2016. 

 

SGH Menelaos  Boulevard 52  2650 Hvidovre  36 49 77 22 

http://www.bane.dk/hentmedie.asp?filID=21022

