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To møder om ekstremregn og oversvømmelser 
Sommeren har været præget af regn. Særdeles meget regn. Det betyder, at rigtigt mange 
grundejere blandt SGHs medlemmer har oplevet at få vand i kælderen. Men hvad der er nok er 
endnu værre, har flere også oplevet, at få vand direkte ind i stuer, køkken, badeværelse, 
soveværelse og bryggers. Det er baggrunden for to borgermøder om regn, som SGH arrangerer i 
den kommende tid. Den 3. november er emnet sat på dagsordenen på Spildevandscenteret på 
Avedøre Holme. Her er der især fokus på vand på grunden. Hvad kan man selv gøre for at være 
med til at forhindre, at oversvømmelserne bliver uoverskuelige. Mødet har plads til et begrænset 
deltagerantal, og der er tilmelding til Anders Aalund, SGH, på aalund@oncable.dk. Møde nummer 
to finder sted i Lille Friheden den 16. november, hvor SGH er medarrangør sammen med Hvidovre 
Kommune. Her drejer det sig primært om, hvad kommunen agter at foretage sig i et forsøg på at 
dæmme op for at oversvømmelserne gentrager sig. Nye kloakker er en af løsningerne. Men der er 
også mange andre løsninger, der kan komme på tale på kort, på mellemlangt og på lang sigt. 
Desuden fortæller et par grundejere, hvordan de oplevede oversvømmelserne den 2. juli, ligesom 
en række eksperter fortæller om, hvordan de bedømmer den fremtidige situation. Hvor store 
skybrud kan vi forvente i fremtiden. Der bliver på begge møder mulighed for at stille spørgsmål til 
de ansvarlige. Så mød op og hør om, hvordan vi i fællesskab bekæmper konsekvenserne af 
fremtidige skybrud. Der er ikke behov for tilmelding til mødet den 16. november. 
 

Postbudene må ikke køre på fortovet 
”Postbudene skal selvfølgelig, som alle andre borgere i dette land, overholde færdselsloven. Det vil 
jeg indskærpe over for alle mine medarbejdere. Får I konkrete klager, så vil jeg følge op på de 
konkrete tilfælde”. Sådan svarer Benny Lykkegaard, distributionschef i Post Danmark A/S Rødovre 
Postkontor på en forespørgsel fra SGH, som har modtaget flere klager fra medlemmer over, at 
postbude kører med knallerter og cykler på fortovet. Medlemmerne påpeger, at biler og gående, 
der kommer fra egen parcel, har svært ved at se og overskue denne ulovlige færdsel på fortovet. 
Bestyrelsen i SGH har derfor spurgt om, hvilke forholdsregler der bliver taget fra Post Danmarks 
side, således at færdselsloven bliver overholdt. Er der derfor et problem i din grundejerforening 
med at postbuddet ikke overholder færdselsloven og kører på fortovet, så meld det til politiet eller 
giv SGH besked om forholdene. Så melder bestyrelsen tilbage til distributionschefen. Husk i øvrigt 
at en ny postlov træder i kraft ved årsskiftet 2011/2012. Den betyder, at din postkasse skal 
anbringes helt ude ved skel. Læs mere på www.nypost.postdanmark.dk/ 
 

Planstrategi 2011 og 40 km/t zone 
SGH har afgivet et høringssvar til Hvidovre Kommunes Planstrategi 2011. Her har bestyrelsen 
afleveret en detaljeret plan for, hvordan en 40 km/t zone kan indføres på samtlige veje i 
kommunen – med undtagelse af de større gennemfartsveje.  Høringssvaret er ledsaget af en helt 
frisk rundspørge blandt SGHs medlemmer, der - helt som tidligere – viser en stor tilslutning til 40 
km/t zone, som skal finansieres af kommunen over skatten. Hele svaret kan ses på www.sgh.nu  
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