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SGH                                  12. årgang nr. 1 – januar 2020 

 Sammenslutningen af grundejerforeninger i Hvidovre Kommune  
 

Kom med indenfor i ARCs maskinrum 
Der er et begrænset antal pladser på en guidet rundtur i Amager Ressourcecenters nye affalds- og 

forsyningsvirksomhed, så hvis du vil være sikker på en plads, så tilmeld dig nu. 

Amager Ressourcecenter, ARC, Amager Bakke, Copenhill er blot nogle af de navne, der hæftes på den 
fælleskommunale affalds- og energiforsyningsvirksomhed/forbrændingsanlæg på Amager, som Hvidovre 
Kommune er medejer af sammen med Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune og 
Frederiksberg Kommune. 

Virksomheden, der er tegnet af den internationalt berømte danske arkitekt Bjarke Ingels er især blevet 
berømt for sin skibakke på taget. Men den ikoniske bygning skjuler også et topmoderne 
affaldsbehandlingsanlæg, som tager sig af alt det affald, som du som Hvidovre-borger ikke længere kan 
bruge.  

Amager Ressourcecenter, ARC, er en meget markant og ikonisk bygning i det københavnske bybillede (Foto: ARC) 
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Mandag den 27. januar kl. 16:30-18:00 er der en unik mulighed for at få et indblik i denne interessante 
virksomhed. På denne dato inviterer Sammenslutningen af grundejerforeninger i Hvidovre, SGH til et guidet 
besøg, hvor man får mulighed for at komme helt ind i virksomhedens maskinrum.  

Desuden er der før eller efter dette besøg mulighed for at kaste et blik ud over skibakken på toppen af 
bygningen. 

En ARC-medarbejder møder os uden for hovedindgangen, når besøget starter kl. 16:30. Der er mulighed for 
en forfriskning undervejs, og der er gratis parkering for gæster. Husk de lukkede, flade sko/støvler, som er 
det mest velegnede fodtøj under rundvisningen inde på anlægget. 

 
Der kan kun deltage et begrænset antal på 20-25 deltagere. Tilmelding er derfor nødvendig, og pladserne 
tildeles efter ”først-til-mølle-princippet”.  

Tilmelding sker ved, at du returnerer denne mail med dit navn påført seneste den 21. januar 2020. 
Besøgsadressen er: Vindmøllevej 6, 2300 København S. 

Fakta om ARC 
 I 2018 omsatte ARC for 570.454 mio. kr. og omdannede 443.000 ton affald til 1.259.000 MWh energi; 
1.090.000 MWh varme og en el-produktion på 169.000 MWh. ARCs genbrugspladser modtager hvert år 
mange tusinde ton affald. I 2018 modtog alle genbrugspladserne 100.000 ton affald. 88 pct. sendes til 
genanvendelse. 8 pct. energiudnyttes. 3 pct. sendes til deponi og specialbehandling. 
 
Læs mere på: 

https://www.a-r-c.dk/amager-bakke 

www.copenhill.dk 

https://big.dk/#projects 

 

 

Hvor mange skal vi være? 
Hvilke krav stiller du til de mange nye boliger, der er planlagt at skulle opføres i Hvidovre Kommune i de 

kommende år. Vær med til at præge udviklingen på et møde med kommunens politikere.  

 

Hvor mange indbyggere skal vi egentlig være her i Hvidovre? 

 

Det er et helt centralt spørgsmål for tiden. Rigtigt mange nye etageboliger er på tegnebrættet i Hvidovre 

Kommune, og ofte kan det virke lidt tilfældigt, hvor disse nye boliger ønskes placeret, hvor høje bygninger 

skal være, og hvilke typer bolig, man ønsker at bygge. 

 

Mål og vision for disse boliger er overordnet set skitseret i den plan for en boligpolitik, som 

kommunalbestyrelsen vedtog for et par år siden. 

 

Planen har imidlertid ikke været meget diskuteret i offentligheden. For eksempel har den ikke været i 

høring, og derfor rejser spørgsmålet sig, hvor mange indbyggere, vi reelt skal være i kommunen, og hvor 

tæt vi skal bo. 

https://www.a-r-c.dk/amager-bakke
http://www.copenhill.dk/
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Derfor arbejder SGH på at arrangere et debatmøde tirsdag den 17. marts kl. 19:00 i Lille Friheden, hvor alle 

vil få mulighed for at diskutere det meget aktuelle emne og stille spørgsmål til politikerne. Borgmester Helle 

Adelborg har sagt ja til at deltage, og det ventes, at ledende politikere for de øvrige partier i 

kommunalbestyrelsen også deltager. 

 

Så sidder du med et spørgsmål, du gerne vil have belyst, eller en kommentar, du gerne vil lufte i et forum af 

politikere og Hvidovre-borgere, så er muligheden der den 17. marts. 

 

Planstrategi i høring 

SGH anbefaler også, at du deltager i Hvidovre Kommunes borgermøde om Planstrategi 2019, som tegner 

de store linjer for kommunens udvikling i de kommende år. Planstrategien er netop sendt i høring frem til 

den 1. marts 2020. Borgermødet holdes den 16. januar 2020 kl. 18:00 – 20:00 i Lille Friheden. 

 

Læs mere på: 

https://hvidovre.dk/planstrategi2019 

https://www.hvidovreavis.dk/artikel/nu-skal-byens-store-linjer-beskrives/1000344435 

 

 

Godt nytår til alle 

 

SGHs bestyrelsen ønsker godt nytår til alle med håbet om, at 2020 bliver et spændende og indholdsrigt år 

for os alle. Og tak for samarbejdet i 2019. (Foto: Pixabay) 

 

Bestyrelsen 

Januar 2020 

https://hvidovre.dk/planstrategi2019
https://www.hvidovreavis.dk/artikel/nu-skal-byens-store-linjer-beskrives/1000344435

