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Bestyrelsens beretning

Vejreparationer

Der er foretaget gennemgang af vores veje, så de strengt nødvendige reparationer kan blive gennemført i
løbet af foråret. Rent kosmetiske udbedringer bliver ikke foretaget. Der er foretaget brøndrensning og
leveret grus. Vi sparer stadig op til en gennemgribende vejrenovering om nogle år.

Klimaanlæg

Nakskovvej er udpeget som skybrudsvej af HOFOR. Det betyder, at vi på et tidspunkt skal tage stilling til,
hvilke foranstaltninger vi ønsker. På nuværende tidspunkt er der stadig visse problemer med de
aftaleudkast, som HOFOR tilbyder, og bestyrelsen har besluttet fortsat at følge udviklingen tæt, bl.a.
gennem GRUNDEJEREN.DK, som er i løbende kontakt med HOFOR.

Dobbelthuse

I de senere år er der sket en stigning i ansøgningerne til Københavns kommune om tilladelse til at opføre
dobbelthuse på grunde, hvor der tidligere har ligget et énfamilieshus. Tilsyneladende er dette nærmest sat i
system af diverse ejendomsmæglere og investorer.

For nyligt forelå der en sådan ansøgning for Knuthenborgvej 11 i vores nabogrundejerforening Nordre
Hanssted. Naboen rettede henvendelse til GRUNDEJEREN.DK v/formanden Birgit Philipp om bistand, og
gennem flere foretræder for Teknik- og Miljøudvalget og ved et samarbejde med Valby Lokaludvalg
lykkedes det at formå kommunen til at give afslag i denne sag.

Kommunen vil inden sommer se på praksis på dette område og har i realiteten standset sagsbehandlingen
for lignende sager indtil videre.

I den forbindelse har vist sig, at kommunen i 1971, 1982 og 1986 havde givet sig selv bemyndigelse til at
dispensere fra gældende villaservitutter og fra regler om bebyggelsesprocent, når det drejer sig om
dobbelthuse. Disse servitutter bestemmer ofte, at der kun må opføres et 1-familieshus på grunden.

GRUNDEJEREN.DK og Valby Lokaludvalg arbejder nu sammen med de øvrige lokaludvalg i København nu
sammen om at formå borgerrepræsentationspolitikerne til at ophæve disse bemyndigelser, således at det
herefter bliver undtagelsen – og ikke reglen - at der gives dispensation for opførelse af dobbelthuse i strid
med villaservitutter og byggeprocentgrænser. Der vil blive afholdt et stor-møde i maj med deltagelse af
repræsentanter for grundejerforeninger i hele København, alle lokaludvalg og BR-politikerne.



Hanssted skole

Bestyrelsen har et udmærket samarbejde med skolen, GF Nordre Hanssted, GF Vigerslev Haveforstad og
AKB Maribovej med henblik på at søge at løse de trafikale problemer omkring skolen, og der er fremsendt
en ansøgning om en andel i den pulje på 10 mio kr., som for nyligt er blevet bevilget til projekt ”sikre
skoleveje” i Københavns kommune.

Tunnel under Vigerslevvej

Undergangen er fornyligt blevet renoveret af elever fra Hanssted skole. Desværre oplever vi ofte, at
personer tager ulovligt ophold i tunnelen. Dette anmelder vi til politiet, som tager affære, men da der ofte
er gentagelser, og da det er vigtigt med en hurtig indgriben, vil det være udmærket, hvis I også anmelder
dette.

Disse ophold gør, at skoleleverne fra den anden side af Vigerslevvej er utrygge ved at benytte tunnelen, og
derved bliver deres skolevej mindre sikker.

Der kan tages kontakt til politiassistent (Din betjent – Sektor Ålholm) Jakob Christensen, Frederiksberg og
Valby Lokalpoliti, telefon 3314 1448, dir.mobil 7258 8296, e-mail: jgc001@politi.dk.

GRUNDEJEREN.DK (FÆLLESFORENINGEN AF GRUNDEJERFORENINGER I KØBENHAVN)
www.grundejeren.dk

Grundejerforeningen Søndre Hanssted er medlem af GRUNDEJEREN.DK, og Birgit Philipp er formand.

Det kan anbefales at gå ind på ovenstående hjemmeside og læse de blade, der er udgivet. Der kan man
finde mange, relevante oplysninger for grundejere.

Grundejeren.dk er stadig aktiv i forhold til Teknik og Miljø Forvaltningen i København med henblik på at
skabe en bedre dialog og derved resultater for grundejere i København, og vi oplever en stadig større
lydhørhed.

Rockerborge

Det udvalg under justitsministeriet, som har haft til opgave at udarbejde love og regler, som kunne
anvendes i forhold til rockerborge i villaområder, har nu løst sin opgave, og der forelægger en betænkning,
hvori gældende ret gennemgås, et lovudkast og vejledninger til såvel politi som kommune. Birgit Philipp har
på vegne GRUNDEJEREN.DK deltaget i dette arbejde.

GRUNDEJEREN.DK har ligeledes deltaget i debatten om ejendomsskattesystemet.

-------------------------------------------------------------------------------------------



HUSK:

Man må ikke parkere med 2 hjul på fortovet i hele Danmark

Man må ikke læsse løs jord af på vejbanen – det skal i container

Man er ansvarlig over for grundejerforeningen for de skader, som man selv eller ens håndværkere
forårsager på fortove og vejbane. Husk derfor at sørge for køreplader under containere og tunge redskaber.

Som grundejer er det din pligt at holde rendestenen og dit stykke af vejbanen ren. Det betyder, at du med
jævne mellemrum (faktisk 1 gang om ugen) skal ud med kost og skovl, feje rendestene og fjerne blade, grus
og andet. Dette har stor betydning for vandets afløb fra vejbanen, som derved holder længere. Hvis der står
lunker på dit vejstykke, ville det også være til alles gavn, hvis du gik ud og fejede vandet ned i
regnvandsbrønden.

Bagkanten (stykket mellem fliser og skel) skal holdes luget, og beplantning i skel skal klippes, således som
det fremgår af vejledningen på vores portal www.sdr-hanssted.

Husk også at tage hensyn til dine naboer, når du bruger motordrevne haveredskaber. Vi forsøger på frivillig
basis at overtale vores medlemmer til at holde ”fredstid” lørdag og søndag eftermiddage fra kl. 12-19 –
ligeledes til alles gavn og glæde. Det burde vel kunne lade sig gøre at finde andre tidspunkter? Vi skulle jo
alle gerne kunne nyde vores haver og få fuld valuta for vores høje ejendomsskatter 

INDKALDELSE TIL DENNE OG FREMTIDIGE GENERALFORSAMLINGER SKER ELEKTRONISK

Derfor – hvis I ikke allerede har gjort det - beder vi jer om snarest at sende en e-mail til bestyrelsesmedlem
Charlotte Pedersen, charlotte@vigma.dk, med oplysning om navn, adresse, mailadresse og telefonnummer.

Hvis I ikke har adgang til en computer, bedes I ringe til Birgit Philipp på fastnet 36163995 eller mobil (sms)
21753995 med oplysning om jeres navn, adresse og telefonnummer. Så skal bestyrelsen sørge for, at I
modtager fremtidigt indkaldelsesmateriale i papirform.

GF SØNDRE HANSSTED

P.b.v.

Birgit Philipp, formand


