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FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGENS GENERALFORSAMLING 

DEN 14. juni 2021 (der i år var udsat grundet Covid-19) 

 

Kære grundejere  

Da denne beretning blev skrevet midt i januar, var det åbenlyst, at bestyrelsens 

beslutning om at udskyde vores planlagte generalforsamling til senere på foråret var 

en rigtig beslutning. Danmark var mere nedlukket en tidligere og 

forsamlingsforbuddet var på kun 5 personer.  

2020 var et på alle måder et helt særligt år, som vi nok længe vil huske. Da først 

Covid-19 ramte Danmark blev vores hverdag radikalt ændret. Skoler, kulturliv og 

forretninger blev nedlukket og ligesom børnene blev mange voksne sendt hjem for 

at arbejde hjemmefra. Al fokus var på at holde afstand og se så få mennesker som 

muligt, således at vi som samfund kunne få kontrol over smitten. I bestyrelsen var vi 

taknemmelig over, at vi havde fået afholdt vores generalforsamling inden at Covid-

19 ramte Danmark – og ja, vi var også glade for den store opbakning fra jer 

medlemmer, hvor ca. 100 deltog i Herstedvester Forsamlingshus.  

Som udmeldt på generalforsamlingen sidste år fortsatte vi i 2020 arbejdet med at få 

færdiggjort vores fortove, hvor kun Porsager manglede. Frem mod sommeren fik vi 

skiftet de sidste fortove på Porsager – lige numre. Planen var derpå at fortsætte 

med de ulige numre. Idet det på alle vejene viste sig nødvendigt at få fræset og lagt 

ny asfalt på en del af parkeringsbanen, for at få et flot resultat, medførte det ekstra 

omkostninger. Bestyrelsen valgte derfor at udskyde den sidste del af Porsager fra 

efterår 2020 til forår 2021. Som meddelt i vores nytårsbrev blev arbejdet igangsat 

primo 2021, således at det kan være afsluttet inden sommerferien. Tak for jeres 

tålmodighed og hjælp i den forbindelse.  

I løbet af 2020 kom der for alvor gang i byggeriet på Randager 1, hvor Fællesheden 

nu er ved at være færdig med at opfører 44 senioregnede boliger. Det medførte 

desværre også en del ulemper for de omkringboende. Der var problemer med støj i 

forbindelse med levering af byggematerialer om natten og generelle problemer med 

at overholde bestemmelserne om at støjende aktivitet kun måtte ske i et særligt 

afsat tidsrum. Flere grundejere, har med rette, gentagne gange klaget til Albertslund 

Kommune, ligesom at vi som grundejerforening også har været inddraget og forsøgt 

at lægge pres på kommunen for at få dem til at reagere og håndhæve 
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overtrædelserne af byggetilladelsen. Det var ikke nogen let opgave. Vi ser frem til at 

byggeriet i løbet af 2021 afsluttes med facader og beplantning og herunder 

genopretning af skader på fortov og vej.  

På sidste generalforsamling var der opfordringer fra flere medlemmer til igen at se 

på problematikken med, at der til tider bliver kørt for stærkt på vores stamveje. I 

den forbindelse rettede bestyrelsen igen henvendelse til Albertslund Kommune. Vi 

forespurgte til muligheden for at få opsat skiltning med 30 km/t. Kommunen 

oplyste, at en sådan skiltning ville kræve ændring af vejens forløb i form af bump 

eller chikaner, ligesom at der blev henvist til, at sådanne foranstaltninger ville kræve 

anlægsmidler, som tidligst kunne komme i spil i 2022. For nuværende har 

kommunen iværksat hastighedsmålinger på stamvejene for at få et aktuelt billede af 

trafik og hastighed og de har lovet at vende tilbage til bestyrelsen, når data er 

indsamlet.  

Som det har været fast tradition har bestyrelsen også gået vejsyn i 2020 for at tilse 

vores boligområde. Fokus var på om hækken var klippet, således at der var fri 

passage på hele fortovet og mellemstien, om fortovet var renset for ukrudt, om 

trekantsstykkerne var vedligeholdt, om affaldsbeholderne var placeret på egen 

grund, at der ikke var opsat parabol, som var over 1,8 meter over niveau og sidst at 

der ikke var ulovlig parkering af trailere og campingvogne. For sidstnævnte gælder 

det, at de ikke må holde parkeret på vores veje i tidsrummet 19-07 og det samme 

gælder køretøjer med en totalvægt på over 3500 kg.  

Generelt set er I grundejer gode til at medvirke til at holde vores boligområde 

attraktivt og derfor var det kun et mindre tal, som fik en seddel i postkassen. 

Desværre oplevede vi, at en beboer valgte at optage flere fotos af 2 medlemmer af 

grundejerforeningen i forbindelse med at de gik vejsyn for efterfølgende at lægge 

billederne op på vores Facebook med kritik af vores adfærd mv. Det er selvfølgelig 

dybt kritisabelt og dybt urimeligt, at man som frivilligt bestyrelsesmedlem skal 

opleve noget sådan. Hvorfor ikke kontakte personerne og snakke med dem om de 

uoverensstemmelser man måtte have – ja, det er og bliver et godt spørgsmål.  

Vi fandt, at det med at lægge billeder op på Facebook var særligt 

grænseoverskridende og valgte derfor også at anmelde sagen til Datatilsynet. 

Senere blev vi orienteret om, at Datatilsynet henlagde sagen med baggrund i, at vi 

selv kunne fjerne det pågældende opslag. Det ændrer dog ikke på, at hvis ikke vi – 

altså vores fællesskab - fremadrettet kan håndtere brugen af vores Facebook, må 
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det få konsekvenser. Som det er nu, kan alle like og følge vores side men alternativet 

kunne være at gøre siden mere lukket, så vi selv bestemmer, hvem der må være 

med. Det vil medføre mere administration, som bestyrelsen gerne er fri for. Så lad 

os alle i fællesskab medvirke til at holde den gode tone, når vi skriver og diskuterer 

opslåede emner.  

Fordi det til stadighed volder problemer og giver udfordringer i naboskabet, vil jeg 

også i år henvise til at give lokalplanen og dens bestemmelser et besøg, hvis man 

skal lave større eller mindre ændringer ved sin bolig og have. Ligesom at det kan 

være aktuelt at sætte sig ind i hegnsloven. Undlad heller ikke dialogen med din nabo 

for netop denne forglemmelse er ofte kernen til konflikter.  

Efter en tør sommer, fik vi i august en del regn og mere end hvad en af vores 

regnvandsriste på Hvidager kunne klare. Vi fik suget kloakken, men det var samtidig 

en påmindelse om, at det nok var tid igen at få alle vores regnvandsriste suget, 

særligt efter en årrække, hvor vi har fået lagt nye fortove. En del fugesand er givet 

skyllet ud i regnvandsristene. Bestyrelsen indhentede derfor 2 tilbud på sugning af 

alle vores regnvandsriste på Hvidager og Randager med henblik på at få disse suget i 

2021. Vi afventer med sugning af ristene på Kongsager og Porsager, til at vi er 

færdige med udskiftningen af de sidste fortove på Porsager.  

Snerydning har ikke været emne, som har fyldt meget i 2020. Men jeg skal da for en 

god orden skyld huske at oplyse om, at det er den enkelte grundejer, som har 

rydningspligten og at grundejerforeningen kun rydder sne som en ekstra service. Vi 

bruger vores faste entreprenør, som kører hos os i forbindelse med udkald fra 

kommunen.  

I forhold til affald kunne vi pludselig læse, at vi ikke længere fik skyllet vores 

affaldsbeholder til mad- og restaffald. Det var det, som tidligere blev omtalt som en 

vask, men aldrig har været andet end en skylning. Det er mit bud, at vi næsten er 

bedre tjent uden denne ”service” fordi flere oplevede at deres affaldsbeholder var 

blevet mere ulækker efter skylning. Altså må den enkelte grundejer nu selv stå for at 

få vasket sin beholder en gang om året.  

Albertslund Kommunes affaldstakster ligger stadig i den høje ende, når man 

sammenligner med andre kommuner. Det har kun ændret sig i mere negativ retning 

efter at indsamlingen overgik til et fælles kommunalt selskab. Taksten bærer præg 

af kommunens ambitioner i forhold til klima og miljø sammenholdt med en generel 

dårlig konkurrence på området for indsamling af affald. I bestyrelsen følger vi 
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området tæt, hvor vi både igennem arbejdet i Brugergruppen og igennem politisk 

indflydelse gør vores til at holde taksterne så lave som muligt.  

Fredag den 25. september blev dele af vores boligområde ramt af en skypumpe, 

som i et relativt smalt bælte trak tværs igennem vores boligområde fra 

Egelundsskolen i nord til Herstedlund Skole syd for Roskildevej. Det gik voldsomt for 

sig og flere grundejere blev hårdt ramt. Når man så på skaderne stod det klart, at 

det var et mirakel, at der ikke skete personskade. Tagplader fløj gennem vinduer og 

trampoliner fløj rundt fra den ene stikvej til den anden og træer væltede. Det må 

have været et vanvittigt syn for I, som var hjemme. Jeg vil gerne sige tak til alle I 

grundejere, som hjalp til med oprydningen, så vi fik samlet byggeaffald, rester af 

trampoliner og lignende, således at dette kunne afhentes af Materielgården.  

I oktober måned gik Albertslund Kommune i gang med et større projekt vedr. 

Herstedvestervej. Vejen skulle have ny støjdæmpende belægning og hastigheden 

nedsættes til 50 km/t. I samme forbindelse bliver der etableret lyskryds ved 

Egelundsvej ved Aldi. Hele projekt har til formål at øge trafiksikkerheden i vores 

boligområde, men sker også af hensyn til at begrænse støjen. I samme forbindelse 

ændres Herstedvestervejs indretning og der forberedes til busbetjening.  

Når den nyopførte hal står færdig på stadion, vil der blive busbetjening til 

Albertslund Stadion, idet buslinje 141 vil køre ad Herstedvestervej til Stadion 1 gang 

i timen. De øvrige 2 afgange i timen vil buslinje 141 køre ad Egelundsvej, helt som vi 

kender det i dag. Busbetjeningen overgår endvidere snart til el-busser, som 

sammenholdt med de øvrige initiativer gerne skulle medvirke til at sænke 

trafikstøjen i vores boligområde eller i det mindste undgå en fortsat stigning.  

Traditionen tro har vi også i år rettet henvendelse til Københavns Vestegns Politi for 

at få oplyst indbrudstallene for vores boligområde. Det var forventningen, at Covid-

19 nedlukningen måtte have påvirket disse tal i positiv retning hos os i lighed med 

tendensen på landsplan. Når flere opholder sig i hjemme, bliver muligheden for at 

begå indbrud begrænset. Politiet har oplyst, at der i vores boligområde blev anmeldt 

6 indbrud i 2020. Der er tale om et stort fald i forhold til 2019, hvor der var hele 27 

anmeldelser om indbrud eller forsøg på indbrud.  

Lad os i fællesskab gøre vores til at holde tallet lavt også når vi kommer på den 

anden side af Covid-19. Se efter din nabos bolig, når huset står tomt. Gør brug af alle 

de gode råd fra Nabohjælp og herunder deres app, hvor du nemt kan orientere dine 

nabohjælpere om, at du er på ferie. Ser du mistænkelige forhold så kontakt politiet 
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på 114 eller ret selv henvendelse til mistænkelige personer – alt efter hvad 

situationen tilsiger. Hvis det bemærkes at vi holder øje med aktivitet i vores 

nærmiljø og herunder passer på hinandens boliger, finder tyven typisk et andet sted 

at begå sin kriminalitet.  

Grundet Covid-19 måtte bestyrelsen aflyse vores møde i foråret. Vi har i 2020 derfor 

kun afholdt 3 bestyrelsesmøder og ellers klaret opgaverne via mail og telefon. 

Lørdag den 24. oktober afholdt bestyrelsen vores bestyrelsesarrangement. I år gik 

turen til Rosenborg Slot, hvor vi fik en guidet rundvisning under titlen ”Det bedste af 

Rosenborg”. Derefter besøgte vi cafe Dan Turell og spiste senere middag på 

restaurant Mercante. Jeg vil også i år bringe en stor tak til bestyrelsen for indsatsen i 

årets løb og en særlig tak til dig Mogens, som igen i 2020 har brugt særlig meget af 

din tid på grundejerforeningen. Uden din store indsats ville vi andre i bestyrelsen få 

ekstra meget at se til. Der skal også lyde en særlig tak til dig Kent, nu du har valgt at 

stoppe. Tak for de mange timer du har lagt i både grundejer- og antenneforeningen.  

Jeg vil også gerne slutte af med at sige tak til alle I medlemmer, som bakker op om 

vores forening og i jeres adfærd medvirker til at holde vores boligområde pænt og 

attraktivt. For de af jer, som gør brug af mail, skal jeg opfordre til, at I tilmelder jer 

maillisten på vores hjemmeside vest1.dk, hvis det ikke allerede er sket.  

Det gør vores arbejde i bestyrelsen noget nemmere, når vi skal i kontakt med jer, 

ligesom at vi sparer udgifterne til trykkeriet. Bruger man Facebook kan man også 

med fordel følge grundejerforeningen og se vores opslag dér. For I som ikke bruger 

Facebook kan man altid se de seneste 3 opslag fra Facebook nederst på vores 

hjemmeside. 

Herværende beretning vil være tilgængelig på hjemmesiden inden længe sammen 

med referatet fra generalforsamlingen. Ligeledes vil beretningen blive delt på vores 

Facebook side kl. 21. Tak for jeres opmærksomhed.  

/Nils Jul Gjerlev, formand  


