
     Albertslund den 16. juni 2022 

Kære grundejere  

Bestyrelsen vil gerne ønske jer alle en rigtig god sommer og samtidig fortælle jer lidt om, hvad der rører sig 

i vores forening.  

Konstituering af bestyrelsen 

Efter generalforsamlingen i marts holdt vi første bestyrelsesmøde i april, hvor bestyrelsen blev konstitueret. 

Pia Larsen blev næstformand og samtidig foreningens repræsentant i Brugergruppen. Christian Johansen er 

ny webmaster, efter at Søren Mortensen er stoppet. Vi arbejder stadig med overdragelse og introduktion af 

web og mail, men forventer at det er på plads i løbet af sommeren.   

Legeplads på Grønningen / parkering på boligvejene 

På generalforsamlingen blev der spurgt ind til, hvad der sker med planerne om ny legeplads på Grønningen.  

Bestyrelsen har været i kontakt med Albertslund Kommune for at høre til status på den nye legeplads. 

Kommunen har oplyst, at projektet p.t. er udsat på ubestemt tid, idet der har været mange andre opgaver, 

som skulle prioriteres herunder udviklingen af det rekreative område ved Hyldager Bakker.  

Man oplyser, at man stadig ønsker at inddrage de omkringliggende boligområder i arbejdet, når det engang 

bliver igangsat. Bestyrelsen har henstillet til, at kommunen ikke glemmer legepladsen på Grønningen, blot 

fordi man har travlt med byudvikling flere steder i kommunen.  

Ved generalforsamlingen var der også spørgsmål omkring parkering på boligvejene, og i den forbindelse 

skal vi henstille til, at man primært gør brug af parkeringspladser på egen matrikel og dernæst, at parkering 

primært finder sted på det brede parkeringsstykke. Køretøjer med en totalvægt over 3500 kg samt 

campingvogne og trailere må ikke parkeres på boligvejene i tidsrummet 19-07. Oplever man problemer 

med parkering, opfordrer bestyrelsen til, at man tager en snak med sin nabo eller genbo og igennem dialog 

finder løsninger.  

Nedgravning af fibernet ved Norlys 

Som de fleste nok har bemærket, er Norlys i gang med at udrulle fiber i vores boligområde. Vi er som 

grundejerforening ikke involveret i dette arbejde ud over, at vi gør vores bedste for at sikre, at vores nye 

fortove bliver ordentligt genetableret. Det er aftalt med Norlys, at vi går et sluteftersyn på vores veje, når 

de er helt færdige, hvilket nok stadig tager lidt tid. Enkelte har allerede meldt klager ind til bestyrelsen, og 

disse er enten allerede udbedret eller noteret, således at forholdene kan påpeges ved sluteftersyn.  

Vejsyn 2022 – august/september 

Bestyrelsen vil sædvanen tro gå vejsyn i vores boligområde i perioden fra sidst i august til midt i september. 

Vi vil have fokus på om, fortovet er holdt rent for ukrudt og om hækken er klippet således at der er fri 

passage på fortov og mellemsti samt andre forhold, f.eks. om affaldsbeholderne er placeret på egen 

matrikel. Hvis vi vurderer, at der er behov for en lille indsats, vil vi smide en seddel i postkassen og håber 

så, at I vil give en hånd med og hjælpe med at holde vores boligområde pænt og attraktivt.   

Søg information og svar i lokalplanen – så undgår du problemer 

Husk at søge information i lokalplanen, hvis der planlægges for ny hæk, hegn eller lignende. Det samme gør 

sig gældende i forhold til nye bygninger eller andre ændringer af ens bolig/grund. Med lidt forberedelse 



undgår man at komme i konflikt med lokalplanen, der er rammesættende for vores boligområde og 

medvirker til, at vores boligområde samlet set fremstår pænt og attraktivt.  

Nabohjælp 

Vi opfordrer til at gøre brug af nabohjælp, når man er bortrejst. Det kan være den digitale løsning med app 

eller den gamle model med en aftale over hækken. Med nabohjælp er der altid nogen hjemme. I 2021 

havde vi et rekordlavt antal anmeldelser om indbrud i vores boligområde – kun 6 indbrud. Det kunne være 

dejligt og godt for trygheden, om vi kunne fastholde et så lavt antal anmeldelser i 2022.  

Mailliste 

Det er en stor hjælp for grundejerforeningens bestyrelse, at vi kan kontakte vores medlemmer via mail. Har 

din husstanden modtaget dette brev i postkassen, er det fordi, vi ikke kender jeres mailadresse. Gør I brug 

af mail, vil vi bede jer om at tilmelde jer maillisten på vores hjemmeside vest1.dk – på forhånd tak for 

hjælpen. 

/Nils Jul Gjerlev, formand 

 


