
Nyhedsbrevet SGH                       10. Årgang nr. 4 - September 2018 

 Sammenslutningen af grundejerforeninger i Hvidovre Kommune  

 

 

Under ’Hold dit fortov rent’ - kampagnen i 2017 afleverede grundejerne imponerende 9,7 tons grønt affald i 
containere opstillet otte forskellige steder i Hvidovre. Forhåbentlig bliver der afleveret endnu mere i den 
kommende kampagne. 

Hold dit fortov rent og klip hækken 

Hvidovre kommune og grundejerforeninger stiller igen containere op til husejernes grønne affald. 



Sommeren er ved at være slut, og selvom den har været usædvanligt tør i år – er der æbler i dynger i 

villahaverne lige nu, ligesom nogle måske er i gang med at klippe lidt af buske og træer. Derfor gentager 

Hvidovre Kommune sammen med Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune (SGH) 

sidste års kampagne, der fik husejerne til at aflevere 9,7 tons haveaffald i containere opstillet forskellige 

steder i Hvidovre. 

- Det er tredje gang, vi er gået sammen med kommunen om at opfordre husejerne her i Hvidovre til at klippe 

hæk og træer og fjerne al ukrudt på deres fortov, siger Flemming J. Mikkelsen, formand for SGH og tilføjer, 

at selvom det har været en tør sommer, så forudser han, at grundejerne har affald, de vil af med – ikke 

mindst, fordi det nu igen har regnet og det får buske, græs og ukrudt til at brede sig.  

 

 - Vi ved, at vi her i Hvidovre har en del nye grundejere, som måske ikke på forhånd ved, at de skal sørge for 

at holde fortovet rent for ukrudt, græs osv. Det giver Hold dit fortov rent - kampagnen os mulighed for at 

minde dem om på en god måde, siger Flemming J. Mikkelsen. 

 

Kampagne i september 

Årets kampagne løber i dagene fra torsdag den 13. september til mandag den 16. september, og der vil 

ligesom sidste år været opstillet containere til haveaffald – også æbler – otte steder i Hvidovre, hvor man frit 

kan aflevere sit komposterbare grønne affald. Vej & Park opfordrer til, at der ikke puttes andet i containerne: 

 - Vi vil gerne opfordre til, at borgerne kun benytter containerne til haveaffald og ting, der kan komposteres, 

siger Vej & Parkchef Michael Søndergaard Daugaard. 

 

Kampagnen er et supplement til den haveaffaldsordning som langt de fleste grundejere er med i, og man 

kan selvfølgelig også aflevere sit grønne affald via haveaffaldsordningen. Har du et hus og en grund, er det 

fin opgave at sørge for at hækken er klippen, at der ikke hænger grene langt ud over fortovet, og at der er 

luget og i orden på fortovet, så man kan gå på det. 

 

Du kan se et kort over, hvor containerne til haveaffald vil stå - i dagene fra den 13.-16. september - på 

www.hvidovre.dk 

 

Besøg på Christiansborg om støj 

Nu får du mulighed for at diskutere støj i Hvidovre kommune med et medlem af ’Trafikmafiaen på Vestegnen’, som 

også er guide på en rundtur på Christiansborg. 

Først til mølle - princippet gælder for tilmeldingen til et arrangement, SGH allerede annoncerede i sit nyhedsbrev i juli, 
og som har skabt en vis opmærksomhed. Flere reagerede allerede dengang og gjorde opmærksom på, at de var 
interesserede i at deltage. Så det er om at træffe en hurtig beslutning, for det er den 19. september, at det sker, og 
der er kun mulighed for et begrænset antal deltagere. 
 
Arrangementet består i, at Venstres medlem af Folketingets ’Trafikmafia på Vestegnen’, folketingsmedlem Mads 
Fuglede er vores guide på en rundvisning på Christiansborg. Vi kommer rundt i den historieske bygning, og turen bliver 
garneret med historier og anekdoter om livet på Christiansborg.  
 
Derefter bliver der mulighed for en diskussion med Mads Fuglede om, hvordan vi som Hvidovre-borgere opfatter 
støjproblemerne i vores kommune, og om hvordan disse eventuelt kan løses. Der er ifølge Vejdirektoratet 7.924 
støjplagede boliger i Hvidovre kommune. 

 

http://www.hvidovre.dk/


 
 

Folketingsmedlem Mads Fuglede vil diskutere støjgener med SGHs medlemmer. 

 
Programmet for den 19. september på Christiansborg ser sådan ud: 
 
Kl. 18.50-19.00: Check ind ved Christiansborg besøgsindgang. 
 
Kl. 19.00-20.00: Rundvisning på Christiansborg af Mads Fuglede. 
 
Kl. 20.00-20.15: Vi samles i Venstres gruppeværelse, hvor Mads Fuglede fortæller om den ’trafikmafia’, han er en del 
af. 
 
Kl. 20.15-21.00: Dialog om de støjproblemer, Hvidovreborgerne oplever samt mulige løsninger dertil. 
 
Der er kun plads til 50 deltagere, så bindende, skriftlig tilmelding er nødvendig. Send en mail til 
sammenslutningen@mail.dk eller en SMS til 40117722 

 
 

Spørgsmål til Steen Ørskov 
SGHs bestyrelse mødes med formanden for Teknik- og Miljøudvalget den 5. september. 

 

Som tidligere nævnt mødes SGHs bestyrelsen med formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Hvidovre 

Kommune den 5.september. Bestyrelsen har allerede modtaget flere spørgsmål til Steen Ørskov. Men sidder 

du med et aktuelt spørgsmål – for eksempel om Hvidovres økonomi - er der stadig mulighed for at stille det. 

Men du skal være hurtig: Inden den 5. september kl. 16:00 Send en mail på sammenslutningen@mail.dk 

eller en SMS på 40117722. 

 
 

mailto:sammenslutningen@mail.dk
mailto:sammenslutningen@mail.dk

