
Kære grundejere 

Bestyrelsen vil gerne sende jer alle en sommerhilsen og sige tak til de af jer, som mødte frem på 

generalforsamlingen og medvirkede til, at vi fik den fint afviklet. Vi i bestyrelsen ser frem til, at vi til januar 

2022 igen kan invitere til generalforsamling under mere normale omstændigheder. Vi håber derfor også at 

se mange flere af jer igen – helt som i ”gamle” dage.  

I forbindelse med generalforsamlingen blev der rejst nogle spørgsmål, som vi i bestyrelsen har undersøgt 

nærmere.  

Legeplads på Grønningen: Vedrørende ny legeplads på Grønningen, den del, som går øst-vest, har 

kommunen oplyst, at der er afsat midler til ny legeplads, ligesom at der er afsat midler til at modernisere 

Grønningen herunder de steder, hvor der er en nedslidt boldbane i asfalt. Begge projekter har afventet 

færdiggørelse af renovering af gårdhavehusene. Der vil være en samlet inddragelsesproces for de to 

projekter, som forventes påbegyndt ultimo 2021.  

Arealerne ved ind- og udkørsel til stamvejene: Kommunen har oplyst, at det ukrudt der vokser på arealerne 

ved ind- og udkørsel til vores stamveje vil blive slået ned, hvorefter at der vil blive sået græs. Altså kan vi, 

som frygtede, at det var ”vild med vilje” ånde lettet op. Når projektet er færdigt og tilsået skulle 

oversigtsforholdene være forbedret, ligesom at det igen skulle være muligt at se vejskiltene.  

Hastighed på stamvejene: Kommunen har fremsendt de seneste hastighedsmålinger på vores stamveje. 

Bestyrelsen vil gennemgå disse på vores kommende møde i august og I vil høre mere om det på et senere 

tidspunkt. Jeg vil dog gerne opfordre til, at man tænker over, at man kører på en villavej og tilpasse farten 

derefter, selv om stamvejen kan opleves som bred og lang. 

Ny affaldsplan: Albertslund Kommune har sendt en ny affaldsplan i høring på baggrund af ny lovgivning 

vedr. affaldssortering, som er vedtaget i Folketinget. Planen er i høring frem til den 26. september. Man kan 

læse mere om dette på kommunens hjemmeside Høring af forslag til Affaldsplan 2021-2026 og Regulativ 

for husholdningsaffald 2021 (albertslund.dk) Næstformand Pia Larsen, der sidder i Brugergruppen, har lovet 

at stå for et høringssvar fra grundejerforeningen og herunder en proces, hvor de enkelte grundejere kan 

melde deres input ind. Skriv derfor til grundejer@vest1.dk hvis du har input til vores fælles høringssvar.  

Det er værd at bemærke, at grundejerforeningens høringssvar skal repræsentere alle 363 grundejere og vi 

kan derfor ikke garantere, at alles input kommer med. Vi vil dog have grundejerforeningens høringssvar 

færdigt seneste 14 dage inden fristen og dele det på hjemmesiden. Derefter vil den enkelte grundejer 

stadig have tid til at indsende sit eget høringssvar, hvis man ikke måtte finde sine synspunkter dækket i 

foreningens høringssvar.   

Nabohjælp: Nu det er ferietid, vil jeg endnu engang gøre opmærksom på nabohjælp.dk, hvor man kan finde 

gode informationer om, hvordan den enkelte og vi i fællesskab kan hjælpe med at passe på hinandens 

bolig, når flere er på ferie. Husk på at med nabohjælp er der altid nogen hjemme. 

I ønskes alle en skøn sommer. 

/Nils Jul Gjerlev, formand 
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