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FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGENS GENERALFORSAMLING 

DEN 15. marts 2022 (der i år var udsat grundet Covid-19) 

Kære grundejere  

Så blev det igen muligt, at vi kunne mødes i en større forsamling og dermed få 

afviklet vores generalforsamling. Ligesom sidste år måtte den igen udsættes på 

grund af Corona. Vi er tilbage i Herstedvester Forsamlingshus, så mere og mere er 

som det plejer.  

Bestyrelsens arbejde i 2021 har også været påvirket af Corona. Det har dog ikke 

hindret os i at udføre de planlagte opgaver. Vi fik i 1. halvår 2021 skiftet de sidste 

fortove på Porsager – lige numre og vi kom dermed i mål med udskiftning af alle 

foreningens fortov. Det er en opgave, som vi har været i gang med over de seneste 

år.  

I forbindelse med udskiftningen af vores fortove kan det ikke undgås at der er en del 

overskydende fugesand, som ender i vores regnvandsbrønde. Efter en periode med 

megen nedbør, stod det klart, at det var tid at få regnvandsbrøndene suget. Det var i 

øvrigt godt 10 år siden, at det blev gjort sidst.  

Vi fik suget brøndene på Hvidager og Randager i begyndelsen af året og afventede 

Kongsager og Porsager, idet vi den gang stadig var i gang med at udskifte de sidste 

fortove. Nu hvor vi er helt færdig med vores fortove vil der blive bestilt sugning af 

brønde på Kongsager og Porsager i løbet af foråret.  

Som boligejer kan man af og til blive bekymret for indbrud. Vi ser alarmselskaber, 

som i TV gør opmærksom på, hvordan de kan skabe tryghed for dig og din familie 

med deres lille terminal ved hoveddøren. Om du har alarm eller ej, skal jeg ikke 

blande mig i. Jeg vil blot komme med den meget glædelig oplysning, at indbrud i 

vores grundejerforening sker meget sjældent.  

Vi har igen i år søgt aktindsigt i indbrudstallene fra Københavns Vestegns Politi og 

det viser sig, at der i vores forening med 363 parcelhuse kun var 6 indbrud i 2021. 1 

indbrud på Kongsager og 5 indbrud på Randager. Vi fortsætter dermed den gode 

stime fra 2020, hvor der lige så kun var anmeldt 6 indbrud. Tallene står i stor 

kontrast til 2019, hvor vi havde 27 indbrud.  

Der er selvfølgelig mange bud på de lave tal. Der har været et generelt fald i antallet 

af indbrud i Danmark, ligesom Corona situationen med mere hjemmearbejde har 

gjort vores boliger mindre udsat. Men jeg tror på, at det også skyldes, at vi er gode 
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til nabohjælp. Både den mere formaliserede via Nabohjælp.dk såvel som den aftale, 

der skabes over hækken eller i døren med sin nabo, inden man drager på ferie.  

Det virker tilsyneladende rigtig godt og med nabohjælp er der altid nogen hjemme – 

som deres slogan lyder. Ser du mistænkelige forhold så kontakt politiet 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.  

Som det har været fast tradition, har bestyrelsen også gået vejsyn i 2021 for at tilse 

vores boligområde. Fokus var på, om hækken var klippet, således 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 og at der ikke var opsat parabol, som var over 1,8 meter over niveau.  

Vi smed en seddel i postkassen til de grundejere, hvor vi vurderede, at der var behov 

for en lille indsats. Generelt set er det dog mit indtryk, at I grundejere gør jeres til, at 

vores boligområde fremstår pænt og attraktivt.   

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. Ligeså kan det være 

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

man laver den slags ændringer, for netop denne forglemmelse er alt for ofte kernen 

til konflikter.  

I efteråret var Pia Larsen og jeg på områdevandring med medarbejdere fra 

materielgården og kommunens chefgartner. Det skete efter at vi havde modtaget 

flere henvendelser fra grundejere, som var generet af kommunens buske og træer i 

det grønne bælte, der går ud mod områdestierne mod vest og nord.  

Vi havde en god dialog og efterfølgende skrev kommunen ud til de grundejere, som 

har et grundstykke, som støder op mod kommunens beplantning for at lave aftale 

om en eventuel beskæring. Det er vigtigt at nævne, at man som grundejer ikke må 

beskære kommunens eller naboens træer og buske. Man skal i stedet rette 

henvendelse til kommunen eller naboen og af den vej finde en løsning.  

Ved samme lejlighed fik vi gjort kommunen opmærksom på et par 

brostensoverkørsler på Randager, som var i særlig dårlig stand, idet mange sten lå 
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løse og var til fare for bløde trafikanter. Ligeså gjorde vi opmærksom på manglende 

træer på stamvejen efter byggeri af seniorboliger, såvel som et manglende fortov, 

der binder de nye seniorboliger sammen med stien langs Herstedvestervej. Dette 

fortov blev kort efter genetableret. Kommunen oplyste i øvrigt, at planlægning af 

beskæring sker i oktober måned, hvorefter at arbejdet bliver udført hen over 

vinteren.  

Bestyrelsen har besluttet, at vi vil bruge 2022 til at få et mere præcist overblik over 

vores boligvejes tilstand, når det gælder asfalt. Vi vurderer, at der er behov for at få 

vores veje ”klassificeret” således, at vi har et klart billede af, hvilke veje som trænger 

mest til vedligeholdelse og herunder få et overblik over vejenes forventede levetid. 

Vi er p.t. i gang med at undersøge, hvorvidt vi selv kan stå for en sådan opgave eller 

om vi bør indhente mere professionel hjælp. Det er vores forventning, at vi på 

næste års generalforsamlingen vil komme med en status på vores veje samt bud på 

en vedligeholdelsesplan.   

Snerydning har ikke været et emne, som har fyldt meget i 2021. Men jeg skal da 

informere 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.  

Når jeg er ved kommunen, vil jeg gerne opfordre til at gøre brug af ”Giv et praj” 

app´en, hvis du ser et hul i kommunens veje eller hvis du bemærker, at der er 

gadebelysning, som er defekt. Når man har app´en, kan man hurtigt melde en fejl 

ind og dermed medvirke til at skaden eller fejlen hurtigst muligt bliver udbedret.  

I december 2021 vedtog kommunalbestyrelsen et nyt affaldsregulativ for 

Albertslund Kommune. Det sker på baggrund af beslutninger i EU og Folketinget og 

et endnu større fokus på genanvendelse af ressourcerne i vores affald. I forbindelse 

med sagen afgav vi som forening et høringssvar, hvor i vi rettede fokus på 

problematiske forhold bl.a. kravet om at affaldsbeholderne skulle placeret ganske 

tæt på skel.  

Ideen udspringer af, at det kan medvirke til at gøre renovationstaksten billigere – 

eller mere præcist sagt – mindre dyr. Vi finder ikke, at det er særlig pænt med 3 og 

snart 4 affaldsbeholdere tæt på skel og mener at det i den grad koster på 

æstetikken. I den endelige aftale blev det fastholdt, som en mulighed, at man kan 

”nøjes” med at køre sine beholdere frem til skel i forbindelse med tømning, hvis 
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man ikke ønsker placering tæt på skel. Det er godt, for vi ved jo også at placeringen i 

forhold til sollys kan have indflydelse på lugtgener.  

Som forening har vi igen og igen opfordret til at finde en god plads, hvor beholderne 

kunne stå i skygge. Husk at uagtet kommunens ønske om placering tæt på skel, skal 

affaldsbeholderne stå på egen matrikel. Inden længe får vi som sagt en 4. 

plastbeholder, som skal anvendes til pap og der bliver ligeså mulighed for at få lidt 

rabat på sit renovationsgebyr ved placering af beholderne tæt på skel.  

Albertslund Kommune vil i den kommende tid orientere nærmere om de nye tiltag 

og har I spørgsmål er man også velkommen til at kontakte vores bestyrelsesmedlem 

Pia Larsen, som er vores repræsentant i Brugergruppen og dermed godt inde i 

sagen. 

Vejprojektet på Herstedvestervej blev i 2021 afsluttet og inden længe vil kommunen 

fjerne den midlertidige opsatte skiltning ved chikanerne. Der er meget positivt at 

sige om projektet, men desværre medførte det også store negative konsekvenser 

for en af vores grundejere på Hvidager.  

I forbindelse med etablering af lyskryds og svingbane ved Egelundsvej samt 

busstoppested fjernede kommunen et længere stykke af støjvolden ud mod 

Herstedvestervej. Det medførte dels yderligere støjgener såvel som indkigsgener for 

den pågældende grundejer.  

Vi har som grundrundejerforening flere gange været i kontakt med kommunen for 

at søge en fornuftig løsning og kompensation til grundejeren. Desværre har vi ikke 

mødt den store lydhørhed hos Albertslund kommune. Status på sagen er, at 

grundejeren har ansøgt om tilladelse til at opsætte et støjhegn i skel med grøn 

beplantning ud mod Herstedvestervej. I det et hegn strider mod bestemmelserne i 

lokalplanen er der søgt om dispensation, hvilket vi fra bestyrelsen har bakket op om 

grundejerens situationen taget i betragtning.  

2021 var som bekendt et lidt særligt år i forhold til bestyrelsens arbejde, idet vi jo 

først i juni måned fik afholdt vores udsatte generalforsamling. Siden da har vi i løbet 

af efteråret afholdt 2 møder og ellers håndteret mindre sager via mail.  

Lørdag den 9. oktober afholdt vi vores bestyrelsesarrangement. I år gik turen til 

Christians Havn, hvor vi fik en guidet tur med Københavnerture med titlen 

”Christianshavn, kendisser og kringelkroge”. Derefter var der cafebesøg og middag 

på San Marco Junior på Frederiksberg.  
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Jeg vil gerne sige bestyrelsen og suppleanter en stor tak for indsatsen i årets løb og 

samtidig sige tak for det gode samarbejde. Rekruttering af frivillige til 

bestyrelsesarbejde er noget mange foreninger kæmper med og det gælder også 

grundejerforeningen. Derfor har vi også i år forud for generalforsamlingen sendt en 

særlig hilsen ud til de boligejere, som senest er flyttet ind i vores boligområde.  

I vores brev appellerede vi til, at de overvejede at engagere sig i vores forening 

inden for den nærmeste fremtid. Det sker fordi vi de sidste år har haft pladser i 

bestyrelsen såvel som suppleant poster, der har været svære at besætte. Det kan gå 

en kort periode men er ellers uholdbart. Selv har jeg meddelt bestyrelsen, at jeg ikke 

genopstiller, når vi på generalforsamlingen i 2023 skal vælge ny formand. Efter det 

seneste kommunalvalg har jeg fået flere tidskrævende opgaver, som gør at jeg må 

prioritere anderledes. Jeg er dog også sikker på, at det også vil være godt for vores 

foreningen med lidt udskiftning og ny energi i bestyrelsen.  

Jeg vil 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 og 

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  


