
GRUNDEJERFORENINGEN SØNDRE HANSSTED 

 

GENERALFORSAMLING 24. APRIL 2018  

 

Bestyrelsens beretning 

 

Vejreparationer 

Bestyrelsen foretager jævnlig gennemgang af vores veje. Kun de strengt nødvendige reparationer bliver 
gennemført. Rent kosmetiske udbedringer bliver ikke foretaget. Der bliver foretaget rensning af 
regnvandsbrønde, og i efteråret blev der 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. Der er stadig intet nyt fra HOFOR om, hvornår dette arbejde påtænkes sat 
i værk. Bestyrelsen følger fortsat udviklingen tæt, bl.a. gennem GRUNDEJEREN.DK (Fællesforeningen af 
Grundejerforeninger i København, som GSH er medlem af. 

 

Dobbelthuse 

I slutningen af 2017 lykkedes det for Grundejeren.dk, i samarbejde med Lokaludvalgene, i særdeleshed 
med Valby Lokaludvalg, at formå Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF)og Borgerrepræsentationen til at 
ophæve de resolutioner, der bemyndigede TMF til nærmest rutinemæssigt at give dispensation fra 
bestemmelser i villaservitutter og byggelovgivning til opførelse af dobbelthuse. 

Fremover er det hovedreglen, at også byggeri af dobbelthuse skal overholde gældende regler, og at der kun 
undtagelsesvis gives dispensation – sådan som det naturligvis bør være. 

2017 har været et langt, sejt træk med meget – frivilligt – arbejde for Grundejeren dk, men det resulterede 
i EN STOR SEJR for grundejere i København! 

 

Hanssted skole 

Der blev ikke givet bevilling til projektet ”sikre skoleveje” til Hanssted skole. Dette betyder, at de trafikale 
problemer omkring skolen i morgen- og eftermiddagstimerne stadig er uløste. Bestyrelsen arbejder videre 
med dette. 

Københavns Ejendomme (KEJD), som administrerer skolen, har meddelt, at skolen ikke længere skal være 
medlem af grundejerforeningen. Derfor bliver skolen opkrævet vejbidrag, men ikke kontingent, i lighed 
med Fritidscentret, som aldrig har været medlem.  

  



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. 

 

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 f.eks. 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.dk. 

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” i juni, juli og august, 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  Heldigvis respekterer flere og flere dette … 

 

INDKALDELSE TIL DENNE OG FREMTIDIGE GENERALFORSAMLINGER SKER ELEKTRONISK 

Derfor – hvis I ikke allerede har gjort det - beder vi jer om snarest enten at tilmelde jer vores portal 
www.sdr-hanssted.dk, eller 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 


