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GRUNDEJERFORENINGEN SØNDRE HANSSTED Formandsberetning 2021 

Som følge af Covid-19 pandemien var det nødvendigt at udsætte den ordinære generalforsamling, 

som skulle have været afholdt inden udgangen af april, til 7. september. De bestyrelsesmedlemmer, 

som var på valg, har derfor givet tilsagn om at fortsætte, til ordinær generalforsamling kan afholdes. 

Den forløbne tid har bestyrelsen forsøgt at udarbejde planer for vejrenoveringen med Thomas 

Virenfeldt, SPANGGAARD & VIRENFELDT, Skelstedet 2A, 2950 Vedbæk. På nuværende tidspunkt har 

SPVI gennemgået vores veje, og på hjemmesiden www.sdr-hanssted ligger det udarbejdede 

udbudsmateriale. Det er fortsat bestyrelsens holdning, at projektet skal gennemføres inden for 

grundejerforeningens økonomiske rammer, således at der ikke bliver tale om lånoptagelse. 

Udbudsmaterialet blev ikke som ventet fremsendt til potentielle entreprenører pga. Covid-19, så 

projektet bliver mere end et år forsinket. 

Det har været nødvendigt at lave mindre reparationer af vejene med kold asfalt efter henvendelse 

fra kommunen om huller i vejnettet. 

I forbindelse med vejprojektet har bestyrelsen ligeledes henvendt sig til medlemmerne om at 

klargøre bagkanten af fortovet ind til skel dvs. hækklipning og fjernelse af vegetation, så 

entreprenørernes gravemaskiner og arbejder kan komme til. 

Derudover har vi oplevet stigende gener, som følge af P af dele-/leasingbiler samt tog/bus 

passagerer, der pendler. Ndr. Hanssted, som pt. er hårdest ramt, vil gerne at vi samarbejder om en 

generel P-løsning. Herunder høre også overvejelser om vores del, da det nu er officielt at 

Københavns Kommune vil udvide P-betaling i hele Valby og Vanløse, med andre ord betalingsfri 

oaser bliver eftertragtet. 

Der pågår stadig et stort og tidskrævende arbejde med at udbygge og forbedre vores hjemmeside 

www.sdr-hanssted, herunder digitalisering af foreningens papirer ok medlems databaser til 

kommunikation. Bestyrelsen vil med jævne mellemrum lægge ny information op på siden til 

foreningens medlemmer. DERFOR er det vigtigt at I medlemmer tilmelder jer hjemmesiden og 

vores mailingliste  på info@sdr-hanssted.dk, så vi har mulighed for at holde elektronisk kontakt 

med oftere opdateringer.  

Med venlig hilsen 

Formand Steffen Bøgevig 
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