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GENERALFORSAMLING 30. APRIL 2019  

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.  

Maribovej 

I efteråret 2018 modtog bestyrelsen en henvendelse fra GF Nordre Hanssteds rådgiver, som ønskede, at vi 

gav ham fuldmagt til at gennemføre renovering af vores del af Maribovej. Denne henvendelse var det 

første, vi hørte, om Nordre Hanssted planer. Vi anmodede om et møde med NH og rådgiver, hvorunder NH 

bl.a. beklagede, at vi ikke var blevet orienteret. Efterfølgende modtog vi tilbud fra rådgiver på renovering af 

vores del af vejbane, fortove og bump. Det viste sig vanskeligt at formå rådgiver til at oplyse en fast pris. 

Bumpene var blevet fjernet uden vores tilsagn, og rådgiver oplyste, at NH ønskede, at der blev etableret 

hævede vejbaner i kryds. Han oplyste endvidere, at en kommunal godkendelse af denne plan var alene en 

formalitet. 

Ud fra de priser, vi havde fået oplyst af rådgiver, skønnede vi, at vi let ville kunne komme til at betale ca. 1 

mill. kr. for dette arbejde inkl. bump, og denne pris anså vi for at være for høj. Et andet problem var, at man 

ikke alene kan renovere vejbanen,  der skal hæves, og når den hæves, skal fortovene hæves tilsvarende. 

Dette medfører, at nogle af de berørte grundejere ville opleve, at de skulle udføre tilsvarende hævning af 

deres grunde med deraf følgende omkostninger for dem.  

Vi kunne ikke opnå klarhed over disse problemers omfang inden for de korte frister, der var til rådighed 

(arbejdet var allerede i gang), så vi kunne ikke på behørig vis orientere de private grundejere herom. Vi 

kunne ej heller nå at indkalde og afholde en ekstraordinær generalforsamling om dette emne. 

Da vi har lovet, at sådanne store vejarbejder forlods vil blive forelagt på en generalforsamling, besluttede 

bestyrelsen ikke at gå ind i processen. Vi forespurgte Teknik- og Miljøforvaltningen, om der ville være 

nogen problemer, hvis kun den ene halvdel af Maribovej blev hævet og belagt med ny asfalt. Svaret var, at 

det er der ikke. Man kunne bare benytte samme metode, som man bruger ved bredere veje. Derfor ser 

Maribovej i dag ud, som den gør. 

Det har efterfølgende vist sig, at kommunen ikke kunne godkende forslaget om hævede vejbaner i kryds, 

fordi afstandsbetingelserne mellem dem og de øvrige bump ikke kunne opfyldes. Vi har deltaget i møde 

med kommunen om dette. Konklusionen blev, at de tidligere bump på Maribovej skal genetableres, og da 

Nordre Hanssted har fjernet dem uden vores accept, bliver det for Nordre Hanssted regning. 

Igennem hele forløbet har vi haft et godt samarbejde med bestyrelsen i Nordre Hanssted, som adskillige 

gange har beklaget udviklingen. En forklaring er, at der har været udskiftning i bestyrelsen, og at man har 

stolet for meget på rådgiver. Vi har tilkendegivet, at vi naturligvis gerne vil samarbejde om Maribovej, men 

at det må ske på andre vilkår, hvilket der er forståelse for hos vores naboer. 
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Udskiftning af kirsebærtræ på trekanten ved Rødbyvej 

Over jul og nytår blev det gamle træ, som har stået der formentligt i 100 år, fjernet. Dette var nødvendigt, 

fordi der var risiko for, at nogle af grenene knækkede af med fare for personskader. 

Efterfølgende blev der plantet et nyt, stort træ af samme type som det oprindelige. Forhåbentligt holder 

det så det næste 100 år. 

Bestyrelsen organiserer den nødvendige vanding fra maj til november. 

Hjemmesiden Sdr-Hanssted 

Det have været rart, hvis vores hjemmeside havde fungeret, så vi kunne orientere medlemmerne både om 

Maribovej og Kirsebærtræet, men sådan var virkeligheden ikke. 

Nogle af bestyrelsens medlemmer er nu i gang med en renovering af denne, og vi håber, at vi meget snart 

kan komme i gang med at bruge hjemmesiden i en bedre udformning. 

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 

Bestyrelsen følger stadig udviklingen i området tæt og holder sig orienteret vía Grundejeren.dk. 

GRUNDEJEREN.DK (FÆLLESFORENINGEN AF GRUNDEJERFORENINGER I KØBENHAVN) 

www.grundejeren.dk 

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

bestyrelsessuppleant. 

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. 

 

København, april 2019 

p.b.v. 

 

Birgit Philipp, formand 

 

 


