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 Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune  

 
 

 

Steen Ørskov er formand for Teknik- og Miljøudvalget 

 
Stil spørgsmål til Steen Ørskov 
Inden længe skal SGHs bestyrelse til møde med formanden for Teknik- og Miljøudvalgets 
formand, Steen Ørskov.  
Her vil vi blandt andet drøfte trafikforhold så som hastighedsbegrænsninger, p-vagter og 
lokalplaner, boligpolitik, grøn omstilling og meget mere.   
Men måske har I som grundejerforening et godt spørgsmål, som I gerne vil have besvaret af 
Teknik- og Miljøudvalgets formand, og derfor opfordres I til at sende et eller flere spørgsmål til 
bestyrelsen, som bestyrelsen så vil tage med til mødet med Steen Ørskov. Send eventuelle 
spørgsmål til adressen sammenslutningen@mail.dk 

mailto:sammenslutningen@mail.dk


SGH på Facebook 
SGH er kommet på Facebook. Der er tale om en forsøgsperiode indtil årets udgang, hvor 

bestyrelsen håber, at Facebook kan være med til at gøre organisationen endnu mere kendt 

blandt grundejerne i Hvidovre. 

Der er tale om en åben Facebook-gruppe, og den er tænkt som et debat- og informationsforum, 

hvor alle grundejere i kommunen kan diskutere løst og fast om grundejeres interesser og emner, 

der relevante for grundejere.  

SGHs bestyrelse er administrator af gruppen, men vil ikke nødvendigvis fungere som debattør og 

kommentere på opslag og diskussioner, der kører mellem gruppens medlemmer. SGH vil følge 

med i opslag og debatter for at holde sig ajour med, hvad der optager grundejerne for at adressere 

og drøfte relevante emner i udvalg og møder med diverse kommunalpolitikere, hvor SGHs 

bestyrelse er repræsenteret.  

Gruppen vil også blive brugt af SGH til at annoncere diverse aktiviteter, der planlægges i regi af 

SGH samt indkaldelser til SGHs generalforsamlinger med mere. SGHs bestyrelse vil naturligvis 

besvare spørgsmål, der vedrører foreningen direkte.  

SGH ønsker en god og respektfuld debattone, og bestyrelsen forbeholder sig ret til at slette 

opslag/indlæg, der ikke lever op til en god debattone. 

Linket til SGHs Facebook-gruppe er: 
https://www.facebook.com/groups/232545433995154/about/ 
 

 

 

 
Hvidovre er støjplaget 
Hvidovre Kommune er en meget støjplaget kommune på grund af blandt andet de store 
motorveje, der skærer igennem kommunen. Denne støj er det muligt at dæmpe med blandt 
andet støjsvag asfalt, støjværn og hastighedsbegrænsninger etc.  

https://www.facebook.com/groups/232545433995154/about/


Hvis I som grundejerforening ønsker at give jeres mening til kende om dette emne, kan I indsende 
et høringssvar til Vejdirektoratet, som i øjeblikket har et forslag til støjhandlingsplan for 2018-23 til 
høring. Der er høringsfrist d. 8. juni 2018, og I kan sende jeres svar til Vejdirektoratet på vd@vd.dk 
mærket ”Støjhandlingsplan 2018 – 2023”. SGH udarbejder også et høringssvar, som vi offentliggør 
i næste nummer af SGHs nyhedsbrev. Yderligere oplysninger på Vejdirektoratets hjemmeside:  
http://www.vejdirektoratet.dk/da/soeg/Sider/DefaultResults.aspx?k=St%C3%B8jhandlingsplan%2
02018-23&s=Internet%20-
%20Dansk&start1=0&ct=Site&cs=Dansk&ref=http://www.vejdirektoratet.dk/DA&ret=http%3A%2
F%2Fwww.vejdirektoratet.dk%2Fda%2FSider%2FDefault.aspx 
 

SGH indstiller medlemmer til ”Det Grønne Råd” 
Hvidovre Kommunes ”Det Grønne Råd”, som SGH har været medlem af siden 2002, skal snart 
vælge nye medlemmer. 
SGH indstiller Trine Fastrup og Flemming J. Mikkelsen som repræsentanter for sammenslutningen. 
Medlemsforeningerne har mulighed for at støtte disse kandidater. 
https://www.hvidovre.dk/Politik/dagsordener-og-referater-fra-kommunalbestyrelsen-og-
udvalg/andre-udvalg/det-groenne-raad 
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