
                   Albertslund den 24. januar 2021 

Kære grundejere  

Vi har via Albertslund Kommunes hjemmeside erfaret, at kommunen p.t. behandler ansøgning om 

placering af mast til udbygning af mobilnettet i Albertslund Vest – nærmere præcist på arealet 

Grønningen ud for Rugens Kvt. Der er tale om en 40 meter høj mast af typen falsk skorsten, hvor 

antennerne placeres indvendigt i masten.   

Indledningsvist undrede bestyrelsen sig over, at vi ikke var blevet kontaktet, da vi skønnede, at en 

sådan sag skulle i høring hos de omkringboende. Ved henvendelse til kommunen fik vi oplyst, at 

det ikke var tilfældet og at sagen blot blev behandlet i lighed med tidligere sager vedr. opsætning 

af mobilmaster i Albertslund kommune. 

Fredag den 22. januar 2021 orienterede vi vores medlemmer om sagen via facebook. Vi oplyste 

samtidigt, at vi fandt det svært at vurdere, hvilket parti vi som forening skulle tage i sagen. Skulle 

vi være imod opsætning af mobilmasten eller for at vores grundejere fik forbedret deres 

mobilsignal væsentligt? Af samme grund blev det besluttet, at vi ikke ville fremsende 

bemærkninger til sagen fra grundejerforeningen.  

Beslutning har i løbet af weekenden medført kritik fra nogle grundejere og muligt har vi 

overvurderet vores medlemmers interesse i at få forbedret mobilsignalet. Af samme grund har 

bestyrelsen drøftet sagen på ny.   

Efter fornyet overvejelse har vi besluttet, at vi som grundejerforening gør indsigelse mod 

opsætning af telemasten på Grønningen. Vi mener, at det, før der træffes nogen endelig 

beslutning, skal undersøges, hvorvidt den alternative placering ”2” vil kunne imødekomme ønsket 

om en forbedret dækning i området. Vi peger på denne løsning, fordi dens placering ligger i 

udkanten af boligområdet og den vil derfor være til gene for langt færre beboere end placeringen 

på Grønningen.  

Når bestyrelsen har udfærdiget et ”høringssvar”, vil dette kunne læses på foreningens hjemmeside 

Vest1.dk. 

/Nils Jul Gjerlev, formand  


