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SGH ikke høringsberettiget 

SGH har indsendt høringssvar i flere omgange, hvor bestyrelsen har argumenteret mod 

etableringen af fire kæmpevindmøller i Kalvebod Syd. Ikke fordi SGH er modstander af vindmøller. 

Tværtimod. SGH er for vindmøller men imod forkerte placeringer, og det er der tale om med den 

nævnte placering. Senest har SGH indsendt et høringsvar til Natur- og Miljøklagenævnet, hvor 

SGH igen argumenterer mod den forkerte beslutning med de fire kæmpevindmøller. Tidligere har 

bestyrelsens indsigelse mod møllerne til Københavns Kommune intet resultat givet, og senest har 

Natur- og Miljøklagenævnet afvist vores indsigelse, for vi angiveligt ikke er høringsberettiget efter 

naturbeskyttelsesloven.  Det gælder for alle grundejerforeninger eller grundejersammenslutninger. 

Kravet er, at man skal repræsentere en forening, der arbejder specifikt med miljøet, og afvisningen 

af vores klage kan ikke indbringes for anden myndighed. SGH må derfor konstatere, at vi som 

organisation ikke længere har mulighed for at påvirke en afgørelse vedrørende de påtænkte 

møller. Hvidovre Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har også indgivet klage, og 

denne behandles. 

 

Opfordring til pænere stationer 

I løbet af efteråret har SGH skrevet til Hvidovre Kommunes By- og Teknikforvaltning, Bane 

Danmark og DSB vedrørende meget rod og manglende ren- og vedligeholdelse på de S-

togstationer, der ligger her i kommunen. By- og Teknikforvaltningen og Bane Danmark har svaret 

os, mens DSB har undladt at svare. By- og Teknikforvaltningen skriver, at forvaltningen har flere 

planer om renovering af forpladser ved stationerne, mens Bane Danmark vil være ekstra 

opmærksom på, at de lever op til deres forpligtelser, når det gælder ren- og vedligeholdelse. SGH 

følger sagen tæt for at sikre, at de lovede ting reelt gennemføres. 

 

Velbesøgt politikermøde 

Efteråret 2013 var valgår med kommunalvalg, og SGH havde i starten af oktober indkaldt til et stort 

valgmøde med samtlige partier, der opstillede til kommunalvalget. Mødet foregik i Lille Friheden, 

og omkring 70 mennesker var mødt op og deltog i debatten med kommunens politikere. Det var en 

god aften med masser af spørgelyst, og SGH vil gentage succesen igen om fire år. Mødet fik en fin 

omtale i Hvidovre Avis. 

 

Generalforsamling i februar 

SGHs ordinære generalforsamling finder som traditionen og vedtægterne foreskriver sted i februar. 

I 2014 er datoen den 26. februar, og som sædvanlig gennemføres den i Lille Friheden. En mere 

deltaljeret indkaldelse med dagsorden kommer ud til medlemmerne i løbet af januar 2014. 



Nyhedsbrevet SGH        5. Årgang nr. 4 – December 2013 

 
Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune 

 

SGH            Menelaos Boulevard 52             2650 Hvidovre             36 49 77 22  Side 2 af 2 

 

Kom godt ind i det nye år 

Ellers er der blot tilbage at ønske god jul til alle modtagere af dette nyhedsbrev. SGHs bestyrelse 

glæder sig til samarbejdet med medlemmer og samarbejdspartnere i det nye år. Opbakningen bag 

SGH er i dag den største i sammenslutningens 12-årige historie, og det opfatter vi i bestyrelsen 

som et tegn på, at vores medlemmer opfatter SGH som en vigtig grundejerorganisation i Hvidovre 

Kommune. Det er samtidig en forpligtelse, som vi i bestyrelsen tager meget alvorligt, og vi vil derfor 

arbejde på et endnu bedre samarbejde med alle i det nye år. 

Glædelig jul og et godt nytår. 

SGHs bestyrelse 

 


