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 Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune  

 

Hvad vil I gerne deltage i? 
I 2016 har SGH gennemført fire arrangementer for sine medlemmer. Det er dobbelt så mange som i de 

foregående år, men den store udfordring har været, at det har knebet med at få jer medlemmer til at 

deltage i disse arrangementer. 

I foråret havde vi et fælles projekt med skolerne i kommunen om at samle affald. I eftersommeren var der 

tale om et projekt, hvor vi i fællesskab skulle luge ukrudt på fortove og cykelstier samt klippe hækken. Der 

blev samlet omkring 4 tons grønt affald i de otte containere, kommunen havde opstillet. Det var jo 

imponerende, og også forårets kampagne sammen med skolerne havde en god tilslutning. 

Det kneb imidlertid med tilslutningen til to arrangementer i efteråret. I september havde SGH  bedt en 

DTU-professor fortælle om, hvor støjplaget, Hvidovre er, og hvad der kan gøres ved dette omfattende 

problem. I november fortalte en repræsentant for forsyningsselskabet HOFOR om, hvordan vi alle kan 

spare tusinder af kroner på vandforbruget, hvis vi sørger for at undgå at lade hanen i køkkenvasken dryppe 

eller griber ind, når toilettet er blevet slidt og vandet løber lidt hele tiden.  

Begge arrangementer havde imidlertid begge mindre end 20 deltagere, og det synes vi i SGHs bestyrelse er 

for lidt, når man tager de interessante emner i betragtning. I den anden ende af skalaen er der et 

arrangement for  år tilbage, hvor vi besøgte det nye kloakanlæg ved Åmarken Station. Her var tilslutningen 

overvældende. 

Bestyrelsens store spørgsmål er derfor, hvilke arrangementer, I som medlemmer gerne vil have, at SGH 

gennemfører. Som grundejere må I sidde med en masse spørgsmål, som I gerne vil have svar på, og derfor 

vil vi i bestyrelsen opfordre jer til at fortælle os, hvad I gerne vi deltage i. Kontakt os. Vi er lutter øre. 

Reserver dato til generalforsamlingen 

Næste arrangement er årets generalforsamling, som finder sted i Lille Friheden tirsdag den 28. februar 

2017 kl. 19:00. Reserver datoen allerede nu, da bestyrelsen blandt andet vil foreslå ændringer til SGHs 

vedtægter. Her er det vigtigt, at så mange som muligt deltager. Generalforsamlingen vil også byde på 

foredrag om et aktuelt emne. 

Til slut vil SGHs bestyrelse ønske alle en glædelig jul samt et rigtigt godt nytår. 

Bestyrelsen. 
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