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FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGENS GENERALFORSAMLNG 

DEN 29. JANUAR 2019 

 

2018 vil blive husket for den varme sommer med hedebølge. Det var varmt flere 

steder. I medierne fremgik det sidst på året, at også boligmarkedet på Vestegnen var 

hot og helt i top lå Albertslund og Brøndby. Bag overskriften handlede det om 

omsætningen af boliger. Det fremgik, at der på 6 måneder var solgt 140 boliger og at 

der aktuelt kun var 65 boliger til salg – altså var der en meget stor omsætning. 

Undersøgelsen understreger, at det er attraktivt at bo i Albertslund og ikke mindst i 

Albertslund Vest – men det ved vi jo godt.  

 

Vi har i året, der er gået fortsat udskiftningen af vores fortove og fik i årets løb lavet 

hele venstre side af Randager og hele højre side af Kongsager. Det er bestyrelsens 

plan at fortsætte i 2019 således, at vi får lavet venstre side af Kongsager i løbet af 

foråret og de sidste stikveje, som mangler på Hvidager i løbet af efteråret. Det vil så 

betyde, at vi ved udgangen af året mangler Porsager. Vi forestiller os at udskifte de 

fortove, som ikke er udskiftet på Porsager i 2020 og derved afslutte hele denne store 

renovering med udgange af 2020. Det kræver alt sammen, at vi som bestyrelse får 

jeres opbakning til at bruge de nødvendige midler, når vi senere skal godkende 

budgettet både i år og næste år. 

 

Når fortovene så er udskiftet, vil det være oplagt at holde igen med større 

vedligeholdelsesudgifter i et par år for igen at få løftet foreningens egenkapital 

forud for kommende asfaltarbejde. I hele processen med renoveringen af vores 

fortove har vi haft for øje at gøre det på en måde, hvor vi undgår store 

kontingentstigninger og som det ser ud nu, lykkes vi også med det.  

 

Som de fleste nok har bemærket, sker der nu endelig noget med 

Stensmosegrunden, som i en årrække har stået tom. Albertslund Kommune har  
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indgået en samarbejdsaftale med Propreco om udvikling af seniorboliger tre steder i 

kommunen – herunder på Stensmosegrunden. Der planlægges for opførsel af i alt 44 

seniorboliger og lokalplanen var ultimo 2018 i høring.  

Der har været afholdt orienteringsmøde omkring den nye lokalplan, hvor mange 

grundejere mødte op og gav deres besyv med. Tak til jer som deltog og på en positiv 

og konstruktiv måde fremhævede de forskellige synspunkter, der er i sagen.  

Bestyrelsen har på grundejerforeningens vegne fremsendt vores høringssvar til den 

nye lokalplan – ligesom at svaret er lagt ud på hjemmesiden. Vi tilkendegiver bl.a. i 

dette, at vi glæder os over at grunden tages i brug, men har indsigelser i forhold til 

muligheden for at der kan bygges i 2 plan med de indkigsgener det antages at 

medføre. Ligeledes vurderer vi, at parkeringsnormen er for lavt fastsat til 1 – altså 

en parkeringsplads pr. bolig. Slutteligt gør vi opmærksom på, at grundens 

ibrugtagning vil medføre øget trafik ved ind- og udkørsel til Randager.  

Aktuelt er grunden nu i udbud sammen med hjørnegrunden i Herstedvester Landsby 

og det skønnes, at kommunalbestyrelsen på mødet i marts måned kan træffe 

afgørelse om salg af grundene. Byggeriet forventes påbegyndt snart derefter. Er 

man yderligere interesseret, kan man læse mere om seniorboliger i Albertslund på 

Fællesheden.dk. Her er det også muligt at tilmelde sig deres nyhedsbrev. 

 

Sommeren var varm – vi havde hedebølge - og jeg tænker, at der var andre end mig, 

som i perioden ønskede noget vand til haven og græsplænen, som i mit tilfælde 

aldrig har været så grim som i sommeren 2018. Det medførte som bekendt også 

afbrændingsforbud og dermed blev Sankt Hans Festen med bål i Egelundsparken 

desværre ikke til noget. Det er min opfattelse, at de gode kræfter fra afd. 3, som 

stod bag Festen i 2017 igen er klar, hvis vejret til sommer arter sig mere normalt. 

Det hører I mere om, når tiden nærmer sig.  

Den var ikke kun os mennesker og græsplænen, som havde en varm sommer – det 

havde også vores affaldsbeholdere. Men til trods for at sommeren var så ekstrem, 

var det faktisk yderst begrænset med henvendelser til bestyrelsen i den anledning. 

Enkelte undrede sig over, at vi ikke havde ugetømning af rest- og madaffald i 

sommerperioden. Til det er der at sige, at vi jo havde denne beslutning til  
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afstemning blandt medlemmerne og at der ikke var flertal for, at vi skulle bestille 

ugetømninger i sommerperioden. Det er min opfattelse, at ugetømning i 

sommerperioden ikke vil gøre den store forskel med tanke på, at mange også i flere 

af disse uger er bortrejst på ferie.  

Helt overordnet virker det også til, at de fleste grundejere har fundet sig til rette 

med vores affaldsordning og sorteringen i 7 fraktioner. Det er jo glædeligt.  

Med i vores renovationsaftale er en årlig vask, som har fået en del kritik. Vi må nok 

konkludere, at der snare er tale om en spuling af beholderen end en egentlig vask. 

Der spules med 55 grader varmt vand og vi betalte 41 kr. inklusiv moms for denne 

ydelse i 2018.  

En egentlig håndvask eller mere grundig vask af beholderen ville være langt mere 

kostbar. Hvorvidt vi måtte kunne vælge spulingen fra ved jeg ikke, men det finder 

jeg også vil være en dårlig idé. Spulingen er trods alt bedre end ingen rengøring af 

beholderen, og der vil være et stort antal grundejere, som ikke selv får rengjort 

beholderen. For nogles vedkomne fordi de ikke finder yderligere rengøring 

nødvendig og for andre, fordi de ikke har kræfterne til det. Vigtigst er nok, at vi får 

lavet en forventningsafstemning således, at man ikke forventer mere end hvad, der 

kan forventes af en spuling af beholderen. Når det gælder reklamation i forhold til 

vores renovation så kontakt altid Vestforbrændingen direkte på telefon eller mail.  

Hvordan går det så egentlig med vores sortering og kommer vi i mål? Det har du 

måske læst lidt om, idet vi delte en artikel fra TV2-Lorry omhandlende, hvor langt 

kommunerne i regionen var med sortering. Resultaterne var fra 2017 og der lå 

Albertslund Kommune på en delt 8. plads sammen med Frederiksberg, idet vi 

genanvendte 40 % af vores affald. Målet er at alle kommuner i Danmark skal 

genanvende 50 % af husholdningsaffaldet inden 2022. Det skønner jeg ikke, at vi får 

problemer med og jeg oplever også, at der hos os og andre steder er en stor 

opbakning til at genanvende vores affald. 

 

En af de opgaver, vi som bestyrelse er pålagt, er at tilse at vores lokalplan 

overholdes. Det har vi således også brugt energi og tid på i 2018. I årets løb har vi 

haft anmeldt en enkelt sag til kommunen vedrørende et hegn – en sag som nu er  
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løst. I en lidt ældre sag har kommunen oplyst, at en grundejer er idømt en bøde på 

10.000 kr. for ikke at efterkomme Albertslund Kommunes anvisning i forhold til et 

ulovligt opsat hegn.  

I bestyrelsen har vi fundet anledning til at rette en mere generel forespørgsel til 

Albertslund Kommune, idet vi var usikker på, hvorledes vi skal forholde os til 

lokalplanens bestemmelser om vores affaldsbeholderes placering. Det fremgår af 

lokalplanens § 8.18 ”affaldscontaineren bør gives en diskret placering på grunden, så 

den er mindst muligt synlig fra vej”. For langt de fleste grundejeres side har man 

fundet fornuftige og æstetiske løsninger i forhold til placeringen af vores 3 

affaldsbeholdere. Men der er også grundejere, som af forskellige grunde har valgt 

placeringer, som kan skønnes at være i konflikt med bestemmelsen i lokalplanen.  

Kommunen har besvaret vores henvendelse og oplyst, at de ikke er i stand til at 

administrere denne paragraf med en konkret henvisning. Derfor vil kravene 

fremover være, at beholderne blot skal stå på egen matrikel – det vil sige inden for 

skellinjen – ligesom at de skal leve op til kravene i forhold til afhentning. Bemærk 

også at skellinjen ikke løber langs fortovskanten. Jeg vil dog stadig opfordre til, at 

man i videst muligt omfang forsøger at finde en æstetisk løsning i forhold til 

affaldsbeholdernes placering.  

Jeg skal heller ikke år undlade at give det gode råd, at hvis man skal i gang med at 

lave om på sin bolig, bygge til, opfører skur, lave hønsehus, sætte hegn eller plante 

hæk så brug gerne lige tid på at læse lokalplanen og anden lovgivning således, at 

man efterfølgende undgår problemer. Jeg vil også gerne opfordre til, at du hjælper 

din nabo, hvis du bemærker, at de har overset noget – så hjælp gerne med at 

vejlede. Det ved jeg er sket i årets løb, da en grundejer ikke var opmærksom på, at 

en ny hæk skal plantes 40 cm indenfor skel mod vej og sti. En sådan nabohjælp er 

altså godt naboskab. 

Lokalplanen danner rammen for vores boligområde og medvirker til, at området 

forbliver at være det attraktive boligområde, som det var tiltænkt at være. Lad os 

hjælpe hinanden med at holde fast i det. 
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Sidst på sommeren gik vi traditionen tro vejsyn, hvor vi tilser vores boligveje og 

forholdene omkring disse og herunder den enkelte grundejers forpligtelser. Vi 

fordeler opgaven i bestyrelsen imellem os, men har inden da drøftet hvilke forhold, 

vi vil have fokus på og meldte også disse ud på Facebook. Det var klipning af hæk, 

således at fortov og sti var helt fritlagt, placering af affaldsbeholdere, ulovlig 

parkering af trailere og campingvogne i tidsrummet 19-07, ulovligt opsatte 

paraboler og sidst men ikke mindst vedligeholdelse af vores fortove særligt de nye.  

De grundejere, hvor der var anmærkninger, fik en seddel i postkassen med 

opfordring til at bringe forholdene i orden. Jeg vil gerne opfordre til, at man når 

solen for alvor kommer tilbage i det tidlige forår, tager et kig på sin bolig udefra og 

ser om hækken eller andet trænger til en klipning. Få den klippet godt tilbage, så der 

er plads til ny tilvækst. 

Inden da kan det jo være at vi får sne og i lighed med tidligere år, har vi lavet en 

snerydningsaftale med Gitto´s Entreprenør. De rydder sne hos os, når de rydder for 

kommunen. Husk at denne snerydning er en service som grundejerforeningen yder 

og at selve rydningspligten for fortov såvel som vej, påhviler den enkelte grundejer.  

 

Sidst på efteråret fik vi sat 2 af vores trekantsstykker i stand, idet den gamle tætte 

beplantning blev ryddet. Der blev tilført ny muld og arealet tilplantet med gule 

potentillaer. I bestyrelsen har vi stadig forventning om, at de grundejere, som bor ud 

til et trekantstykke vedligeholder dette et par gange om året – ligesom at andre 

vedligeholder grønne områder ved stamveje eller arealerne ved de små mellemstier.  

 

På tidligere generalforsamlinger er der spurgt ind til, hvorledes man skal forholde sig 

til høje træer i vores boligområde – det er et rigtig godt spørgsmål. Det fremgår af 

lokalplanens bestemmelser ”at træer på den enkelte ejendom må ikke i størrelse og 

antal være til mere gene for naboer, end hvad der med rimelighed må forventes i et 

parcelhusområde” og at ”inden for en afstand af 2 menter fra naboskel må der ikke 

placeres træer eller grådige vækster”.  

Der verserer p.t. en sag om denne problematik, hvor undertegnede forud har 

forsøgt at mægle parterne imellem. Vi må afvente afgørelsen af denne sag, hvor  
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også kommunen har anmodet grundejerforeningen om at komme med en udtalelse, 

inden at sagen lægges op til politisk behandling. Men som i andre lignende forhold 

vil jeg gerne opfordre til, at man tager en snak med sin nabo, hvis der er forhold, 

som generer og af den vej forsøger at finde en god løsning, som begge parter kan 

leve med – en åben dialog er og bliver vejen til et godt og vedvarende naboskab. 

 

Som medlem af kommunalbestyrelsen deltog jeg i november i HOFORs Ejerdag, hvor 

særligt et punkt havde min store opmærksomhed, fordi jeg tænkte, at det nok også 

vil have jeres – det høje kalkindhold i vores vand. HOFOR er i gang med at renovere 

deres vandværker og der vil i de kommende år komme blødere vand ud til 

forbrugerne. Vores vand i dag betegnes som hårdt og ligger på 18-23 dH. Prognosen 

for blødere vand lyder, at vi i 2020 skulle komme ned på 12-16 dH og i 2024 helt ned 

på 10-12 dH, som også kaldes middelhårdt vand.  

HOFOR skønner, at det for en familie på 4 personer vil give en årlig besparelse på ca. 

500 kr. Fordelen ved blødere vand er besparelse på el, rengøringsmidler, shampoo 

og afkalkningsmidler ligesom at levetiden forlænges på elkedel, kaffemaskinen, 

vaske- og opvaskemaskinen. Man sparer tid i forhold til rengøring og afkalkning 

ligesom at vasketøjet vil blive blødere uden brug af tørretumbling og skyllemiddel. 

Se evt. yderligere på HOFORs hjemmeside.   

 

Nye tider og nye traditioner – det gælder også i grundejerforeningen. Halloween er 

blevet noget børn og voksne også fejre i Danmark – særligt de seneste år. Vi sætter 

græskar med lys og andre går all in med spindelvæv og andet uhygge omkring 

boligen. Børnene går dør til dør og så vælger man selv, om man vil give slik eller 

have ballade. 

På opfordring var grundejerforeningen medspiller i år, idet det blev meldt ud og 

aftalt, at børnene kun skulle ringe på de steder, hvor det fremgik, at man var med i 

legen ved at have tændt lys i græskar eller lignende. Det skulle gerne medvirke til, at 

børnene fik en god oplevelse og ligeså skulle det give fred til de grundejere, som 

ikke ønskede at deltage. Jeg tror det blev en succes så lad os fortsætte efter samme 

plan de kommende år.  
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En tradition er også, at I orienteres om antallet af indbrud i vores boligområde det 

seneste år. Vi har igennem længere tid gjort os umage for at bekæmpe indbrud og 

den utryghed, som følger med – både for den enkelte familie men også naboen for 

utryghed har det med at sprede sig som ringe i vand. I 2018 havde vi desværre hele 

17 anmeldelser om indbrud og altså en relativ stor stigning, når man sammenligner 

med tallene fra 2016 og 2017, hvor vi de enkelte år lå på 7.  

Vi går imod landstendensen, hvor antallet af indbrud er faldende og det giver 

naturligvis anledning til eftertanke.  Jeg vil gerne igen opfordre til, at man tilmelder 

sig nabohjælp og gøre brug af denne tjeneste, når man er bortrejst i længere 

perioder. Ligeså vil jeg opfordre til, at vi alle er opmærksomme på, hvem der 

bevæger sig rundt i vores boligområde. Er der personer, som virker mistænkelige så 

spørg gerne til, om man kan være dem behjælpelig. Det at tyven konstaterer, at 

beboerne holder øje med, hvad der sker, gør at han fortrækker et andet sted – for 

ingen ønsker at blive genkendt. 

I grundejerforeningen er vi bekendt med, at flere grundejere har installeret 

videoovervågning. I den forbindelse skal vi henstille til, at hvis man går med sådanne 

tanker, så orienter gerne din nabo, som jo med god grund kunne frygte at blive 

overvåget, hvis der pludselig sidder et kamera på gavlen. Husk også at 

overvågningen kun må ske på egen grund, alternativt kommer man i konflikt med 

straffeloven.  

Til slut skal jeg oplyse, at vi i årets løb har afholdt 4 bestyrelsesmøder – 1 hvert 

kvartal. Ud over det har vi været samlet til et bestyrelsesarrangement. I år var vi den 

16. juni på en interessant rundvisning på Frederiksberg Slot, hvor Forsvarets 

Officersskole holder til og efterfølgende spiste vi middag i Hansens Gamle 

Familiehave. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige stor tak til alle i bestyrelsen 

for indsatsen i årets løb. I bidrager hver især med jeres evner og tid og det gør, at vi 

sammen lykkes godt med at drive vores grundejerforening, så stor tak for det.  

Til jer medlemmer og grundejere vil jeg også bringe en tak. Tak fordi at I bakker om 

vores forening – tak fordi I møder op en aften som i aften og fordi I hjælper med at 

fastholde vores boligområde attraktivt og pænt.  
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Herværende beretning vil være tilgængelig på hjemmesiden inden længe sammen 

med referatet fra generalforsamlingen. Ligeledes vil beretningen blive delt på 

Facebook kl. 21.30. Tak for jeres opmærksomhed.  

 

/Nils Jul Gjerlev, formand 

 

 

  


