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Regnskabsgeneralforsamlingen holdes, som sædvanlig, i Greve Borgerhus, Greveager 9.

Dem der stemmer - bestemmer
Måske er det sidste år, hvor vi skal til mindst
to generalforsamlinger. I mange år har vi haft
en regnskabsgeneralforsamling i marts og en
budgetgeneralforsamling i september.
Hvis vi på regnskabsgeneralforsamlingen god-

kender de nye vedtægter, vil der kun være en
generalforsamling i marts, hvor både regnskabet for det forgangne år og budgettet for det
kommende år vil blive fremlagt.
Mandag d. 14. september 2022 udsendte

bestyrelsen indkaldelsen til regnskabsgeneralforsamlingen med bilag ud til alle.
Det er dem der stemmer, som bestemmer,
så mød op i borgerhuset tirsdag d. 29. marts
2022, kl. 19:00.

Oprydning bag haver

Hvis du er en af dem, som har lagt noget til langtidsopbevaring på
fliserne udenfor din have, får du snart besøg af en fra bestyrelsen.
Mange har rettet sig efter den henvendelse, som bestyrelsen tidligere
har udsendt om ikke at langtidsopbevare fliser, stiger o.a. på fliserne
ude bag sin have.
Området med fliser bag haverne er fællesområder og skal som sådan
kun bruges til transport mellem havene og det øvrige stisystem.
Selvfølgelig kan man være i en situation, hvor man kortvarigt lægger
noget, men som hovedregel skal der være tomt.
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Silas giver den hele armen. Han har iøvrigt, sammen med sin mor, dekoreret fastelavnstønden.

Ingen kat i tønden
De af os, der har boet i grundejerforeningen i 40
år, kan sikkert huske, at der var en gang, hvor der
blev arrangeret fastelavn og andre fællesarrangementer.
Desværre kan bestyrelsen ikke afsætte tid til at
arrangere fællesarrangementer, og der er tilsyneladende ingen af beboerne, som orker… og dog.
I et pragtfuldt vejr lørdag den 26. februar 2022, kl.
15:00, kunne der i Hedelyhaven høres slag på en
tønde. Det var Susanne i nr. 42, som havde arran-

geret en fastelavnsfest på den lille legeplads.
Alle var velkomne, og der var sørget for kaffe og
kage til de voksne og slik til børnene.
Skønt få var mødt op, så blev der gået til tønden,
som mødte sit endelig efter et par omgange, hvor
hver deltager fik to slag pr. gang.
Måske er tiden inde til, at vi igen tager fat på fællesarrangementer i foreningen, men hvis vi skal
det, skal nogen melde sig til at hjælpe.

Farvel til to træer
To træer i Hedelyhaven må lade livet i løbet af foråret. Træerne, der
står ved Søagerstien tæt ved Håndværkerbyen, er blevet alt for høje
og er til gene for beboerne, der er naboer til træerne.
Skiftende bestyrelser har ikke været gode til at vise vores beplantninger rettidig omhu, og det er meget dyrt at rette op på det hele i et hug.
Gartnerudvalget vil i løbet af foråret, når der kommer løv på træer og
buske, danne sig et overblik over, hvor der skal plantes, og hvor der
skal beskæres eller fældes.
Beskæring er nødvendigt for at få vores træer til at blive tættere og
dermed pænere.
Der er fældet en del træer i vores forening, og der skal derfor plantes
nye forskellige steder.
Planen, som gartnerudvalget skal lave, vil indeholde forslag til beskæring, fældning og reetablering på kort sigt og på langt sigt, alt sammen
med henblik på et æstetisk udseende af vores forening.

Vigtige datoer - sæt kryds i kalenderen!
• Fællesarbejdsdag søndag d. 20. marts 2022
• Regnskabsgeneralforsamling tirsdag d. 29. marts 2022
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Snart slut med særtarif
Mange kan sikkert huske, hvordan stierne i vores grundejerforening for
knapt ti år siden var gravet op.

Ejerskifte

Årsager var, at Greve Fjernvarme overtog vores fjernvarmeledningsnet,
hvorefter alle 136 parceller blev direkte forbrugere.
Greve fjernvarme tilbød at bringe ledningsnettet op på et niveau svarende til gennemsnittet for samtlige brugere tilsluttet Greve Fjernvarme.

For en pris

Prisen for det projekt var næsten 2,6 millioner kr., og den regning skulle
så fordeles på 136 parceller så der stod vi med en regning på 19.000 kr.
pr. parcel.
Den daværende bestyrelse indgik en aftale om at afdrage for de enkelte
parceller sådan, at et beløb på 2600 kr. pr. år blev lagt på varmeregningen.

Snart slut

Men det er snart slut. I år betaler vi 2600 kr., men i 2023 betales det
sidste afdrag og det er på 1.583,60 kr. – derefter bortfalder særtariffen
pr. 1. januar 2024.
Lidt lys er der da i udgiftstunnelen, når alt andet stiger.

Mindre vand og jævne stier
Brolæggeren har haft travlt i Søagerparken op
til julen 2021. På budgetgeneralforsamlingen
besluttede et stort flertal, at en nedgravet sorteringsløsning ikke skulle afløse de fire affaldscontainere, hver parcel har i Søagerparken.

Lovliggørelse

Da brandvejene bruges til at sætte containere
op ved, når der er storskrald, betød beslutning,
at brandvej øst og vest ved hovedstrøget i
Søagerparken skulle have ny belægning og
udvides med tre meter på hver side, så affaldet
ikke stod i vejen for evt. udrykningskøretøjer.
Den nye belægning var også nødvendig, fordi
der i affaldsregulativet står, at renovationsarbejdere skal have et plant underlag at gå på.

Skåner græsset

Udvidelsen af brandvejene har også haft den
fordel, at det nu er nemmere at køre ind på
hovedstrøget via brandvejen uden at ødelægge græsplænen på begge sider.

Taget skade

Udover den omtalte ændring er stien fra
Søagerparken 45 og ud til parkeringspladsen

blevet rettet op. Desværre har en eller anden
kørt ind på stien med en bil eller en tung trailer,
og det har forsaget skade på stien igen.
Her er det værd at nævne, at man skal ringe til
foreningen, hvis man ønsker at køre ind med
en trailer. Hvis et køretøj skønnes at være for
tungt, får det ikke lov at køre ind. Dette for at
forhindre yderligere skader på det i forvejen
ujævne hovedstrøg.

Lang vej endnu

En anden sti, der også er rettet op, er stien fra
Søagerparken 165 og til Søagerparken 171.
To stier er dermed strøget fra listen, men der
er lang vej endnu. Stort set alle vores stier
trænger til at blive rettet op. Det kan man især
se, når det har regnet.
Desværre bliver der nok ikke rettet stier op i
2022, fordi økonomien sætter grænser for det.

Brønd var løsningen

På hovedstrøget i Søagerparken ud for 133
kunne det være svært at passere på grund af
meget store vandpytter ved stærk regn eller
ved tø efter snefald.
Her har vores brolægger etableret en brønd,

Det syn der mødte en ud for Søagerparken 133
før brønden blev etableret.
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der er blevet forbundet med systemet til vores
overfladeriste.
Brønden har været yderst velfungerende og
har som en sidegevinst også drænet græsplænen på den store legeplads, hvor store
regnmængder i februar har dannet store vandpytter til glæde for vores børn, men til skade
for plænen.

Stien bag Søagerparken 165-171.
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Afhentning af affald i marts - maj
Mad- og restaffald i perioden

Tirsdag d. 1. marts 2022
Tirsdag d. 15. marts 2022
Tirsdag d. 29. marts 2022

Tirsdag d. 12. april 2022
Tirsdag d. 26. april 2022

Tirsdag d. 3. maj 2022
Tirsdag d. 10. maj 2022
Tirsdag d. 17. maj 2022
Tirsdag d. 24. maj 2022
Tirsdag d. 31. maj 2022

Storskrald
i
perioden
Tirsdag d. 22. marts 2022

Tirsdag d. 26. april 2022

Tekstil og
farligtaffald
i perioden

Tirsdag d. 24. maj 2022

KUN tirsdag d. 26. april 2022

Husk!

Tekstil skal i gennemsigtigplastpose som du selv anskaffer.
Miljøkassen skal være fyldt.

Der skal knude på!

Vi skal aflevere brugte batterier som en del af vores affaldsordning.
Årsagen er, at batterier er en stor miljøsynder.
Når du afleverer dine batterier på låget af flaske og papir containeren, (IKKE containeren til pap), skal du HUSKE at slå en
knude på posen. Hvis du glemmer det, kan batterierne falde ud
af posen og ned på jorden til fare for børn, dyr og miljøet.

Husk at tilmelde dig facebook

gruppe:
Grf. Søagerparken/Hedelyhaven

For styr på dit affald med ny app

Perfect
Waste

Du kan få overblik over vores affaldsordning via ”Perfect Waste”-appen.
’Perfect Waste’ er KLAR Forsynings nye
affaldsapp, som fra 1. januar 2022 erstatter den gamle app, ’Affaldsportal’.
I appen kan du finde information om
vores affaldsordning, og du kan få påmindelser om tømningsdatoer for vores
område.
Du kan også få hjælp til din daglige
affaldssortering ved enten at søge på bestemte typer af affald eller ved at scanne
stregkoden på din dagligvares emballage.
Du kan allerede nu begynde at bruge appen. Du kan hente ’Perfect Waste’ appen
der, hvor du normalt downloader apps på
din smartphone.
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Tiltning af fortov
påkørsler har skadet kantsten i sådan en grad at det skæmmer vejens
udtryk.

Svært at få begyndt

For snart et år siden blev det besluttet på generalforsamlingen, at der
skulle iværksættes et forsøg med tiltning af fortovet på stikvejen Hedelyhaven 32-40.
Til trods for at forsøget blev godkendt sidste år, så har det været svært
at få i gang.
Dels har brolæggeren ikke kunne skaffe folk og er derfor kommet bagud
med sine opgaver, og dels skulle vi vente på, at vandværket fik flyttet
vandlåsene fra fortovet ind i en brønd på de enkelte parceller.

Dyrere end aftalt

Eksempel på et ødelagt fortov i Hedelyhaven.

Husene i Hedelyhaven har alle parkering i forhaven. For at komme til
parkeringen i forhaven skal et fortov med høj kantsten passeres.

Lavere biler

Siden husene blev bygget for 40 år siden, er bilerne blevet lavere,
og det betyder, at de ofte kører på kantstene, når man kører ind på
grunden.
Mange biler og kantsten har taget skade ved mødet med fortovet.
Skader på bilerne er ærgerlige penge at komme af med, og de mange

Vandværket har nu afsluttet deres arbejde, og nu venter vi på at brolæggeren kan få det indpasset i sin tidsplan.
Alle kantsten skal udskiftes, og de skal placeres i ti centimeter beton.
Desværre har den øgede byggeaktivitet i landet og den krise, vores
samfund er i, betydet, at det er svært at skaffe råvarer, og derfor er priserne på beton steget, så projektet bliver en del dyrere end først aftalt.
Merudgiften betyder ikke, at vores egenkapital bliver endnu mindre,
fordi pengene kan findes i de hensatte midler til stier.

Asfaltramper

Da tiltningen af fortovet er et forsøg og en forholdsvis dyr løsning,
overvejer bestyrelsen også at iværksætte et forsøg med en asfaltrampe
på en af stikvejene.
Bestyrelsen vil derfor i nær fremtid se på muligheder for at tage på
besøg i forskellige bebyggelser for at se og høre om deres erfaringer
med asfaltramper.

Gummiunderlag - en succes
Sidste år sluttede lidt kedeligt rent økonomisk.
En legepladsinspektør fastslog, at vores
underlag under begge vores legepladser ikke
levede op til sikkerhedskravene.
I silende regn har firmaet Maxplay etableret
de nye underlag i november. Det nye underlag
var knapt færdigt, før det blev taget godt imod
af legeglade børn og forældre.
Underlaget har været dyrt, så vi skal gøre,

hvad vi kan for at passe på det. Der er en
tiårig garanti på underlaget, men det dækker
selvfølgelig ikke, hvis vi forvolder skaden på
underlaget.
Legepladsudvalget har møde med vores
gartner, inden sæsonen for klipning af græsplænerne går i gang. Vi skal sikre os en aftale
om, at der ikke kommer for store maskiner i
nærheden af underlaget.

På fællesarbejdsdagen den 20. marts 2022
bliver de tre bord/bænkesæt udskiftet med
nye. De gamle sæt har gjort det godt, men er
nu så medtaget af vind, vejr og flittigt brug, at
de skal udskiftes.

Årets første fælles arbejdsdag
Forårets fælles arbejdsdag holdes søndag d.
20. marts 2022, kl. 10:00. Hvis du ikke allerede har meldt dig, så gør det nu - der er nok
at tage fat på. Alt, vi udfører på denne dag,
sparer foreningen penge der for det første kan
være med til at holde kontingentet i ro, og for
det andet giver mulighed for at vi har penge til
andet, vi har behov for i foreningen.

Nye bænkesæt

I budgettet for i år er der afsat penge til nye
bord/bænkesæt til legepladserne. De gamle
sæt er rådne og trænger til udskiftning.
Alt er som bekendt blevet dyrere. Vi har derfor
kun penge til tre sæt, og dem sætter vi op ved
den store legeplads, hvor der især trænger til
udskiftning.
Udover opgaven med bord/bænkesættene
så skal legeredskabet på den store legeplads
males, for bare at nævne et par opgaver.

Der er naturligvis brug for pauser, og arbejdsgruppen sørger for forplejning i de par timer
fællesdagen varer.

Dårligt vejr

Skulle det utænkelige ske, at det regner søndag d. 20. marts 2022, bliver arrangementet
aflyst. Ingen af os i arbejdsgruppen kan huske,
hvornår det sidste er sket.
Hvis du ikke allerede har gjort det, så tilmeld
dig via den udsendte mail. Lad os styrke fællesskabet gennem fælles arbejde.

Pakkeløsning

Alle opgaver er organiseret og beskrevet. Man
kan selv vælge den ”pakke”, man ønsker at
arbejde med enten alene eller i gruppe med
andre, men en ting er sikkert, der er nok at
tage fat på.
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Lidt historie:

Flugten fra Mosede Havn
Al krig er forfærdelig, og nu er der igen krig i
Europa. Krig har alle dage været ensbetydende med flygtninge, og ofte mange af dem.
De af os, der holder af TV2 serien ”Badehotellet” er over de sidste to sæsoner blevet mindet
om, at der også i Danmark har været krig med
flygtninge til følge. Først jøder til Sverige og
siden flygtninge fra Tyskland til Danmark.
Når nøden er stor, er der altid folk, som
hjælper, og det var der også dengang. Mange
jøder og frihedskæmpere flygtede via hjælpere
til Sverige.
Denne artikel handler om den lokale indsats
dengang under anden verdenskrig.

Aktion mod jøder

Under den tyske besættelse af Danmark
iværksatte besættelsesmagten natten mellem
den 1. og 2. oktober 1943 en aktion mod
danske jøder. Formålet var at tilfangetage og
deportere alle danske jøder til den tyske koncentrationslejr Theresienstadt, hvilket blev en
realitet for ca. 500 jøder fra Danmark.
Ved forskellige aktioner i løbet af oktober 1943
og frem til 1945 lykkedes det civile danskere
at evakuere omkring 7000 personer, svarende
til ca. 95 % af de danske jøder, over Øresund
i både og fiskekuttere, så de kom i sikkerhed i
det neutrale Sverige.

Også her

Selv om Greve mest var landsbrugsland dengang og forholdsvis tyndt befolket, så kunne
krigen også mærkes i Greve.
Mosede Fortet var på tyske hænder. I Mosede
Havn havde tyskerne anbragt vagtmandskab
i det gamle havneskur ved broen, og det
danske kystpoliti havde et lille skilderhus på
sydsiden efter pakhusene.

Mange hjalp

Fra 1943 og til 1945 blev mange hjulpet fra
Køge Bugt og Stevns over Øresund til Sverige.
Mange hjalp til med transporten og husning
af flygtningene. Den mest omtalte i Greve var
fisker Erling Pedersen fra Mosede Havn.

Starten

Erling blev ved midnatstid d. 12. november
1943 vækket af tre modstandsfolk, der var
forfulgt af tyskerne.
De tre ville gerne til Sverige, selvom der den
nat rasede en sydveststorm.

Erling ville gerne hjælpe selvom det ikke var
nemt. Tyskerne havde patruljer på havnen og
langs stranden.

Erling Pedersen i sin kutter - 1941
Det lykkedes Erling at overtale den danske
politihavnevagt til at stemple i hans kontrolbog, så de tre mand og Erling kunne komme
afsted mod Trelleborg, hvor de ankom kl. 9:00
om morgenen og blev taget godt imod af det
svenske politi.

da han skulle være med til at hjælpe 30 jøder
fra Køge til Sverige.
Flygtningene skulle samles i sømandshjemmet
i Køge ved 23-tiden, men en stikker angav,
at der var flygtninge på sømandshjemmet.
Tyskerne omringede hjemmet, trængte ind i
bygningen og begyndte at skyde.
Erling og hans mandskab forsvandt af en
bagdør og lå hele natten under en svellestabel
uskadte med undtagelse af et par revnede
bukser og baller efter kontakt med et pigtrådshegn.
Næste dag slap Erling gennem den tyske havnekontrol med båden tilbage til Mosede.
Det blev Erlings sidste forsøg på at transportere flygtninge. Han måtte til sidst selv flygte til
Sverige.
Efter at flygtningestrømmen tog noget af, blev
der sejlet med kurértransport til Sverige fra
Mosede Havn.

Den anden flugt

To dage efter var der igen bud efter Erling.
Denne gang gjalt det 10 jøder, en politimand
og hans hustru.
Jøderne opholdt sig i et sommerhus ved
Karlslunde Strand, så de måtte enkeltvis gå
til havnen, hvor de blev anbragt i lastrummet
på fiskekutteren, og så blev kursen sat mod
Sverige. Der var tæt tåge, men det lykkedes at
undgå de tyske patruljebåde, og alle 12 kom
sikkert til Sverige.

Klintekroen lå der hvor Q8 nu ligger.

Klintekroen

Også den lokale kro var involveret i flygtningetransporterne. Tit var flygtningene blevet
indlogeret på Klintekroens gæsteværelser
på 1. sal. Proceduren var så, at ved 21-tiden
om aftenen, når flygtningene skulle afsted,
satte kroejerens kone Irma Petersen sig til
at spille kraftigt på klaveret, så tyskerne ikke
kunne høre, at flygtningene forsvandt ned ad
bagtrappen.
Klintekroen er for længst revet ned. Den lå for
enden af vejen ned til havnen, der hvor Q8
tanken nu ligger.

Det gik galt

Erlings flygtningehjælp fik en brat afslutning,
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Erling Pedersen.
Billedet er taget i 1982.

GHSnyt udgives af bestyrelsen for G/F Hedelyhaven/Søagerparken 7-201
og udkommer i marts, juni, september og december
primært digitalt til alle tilmeldte grundejere i vores forening.
GHSnyt bliver desuden lagt på vores hjemmeside – ghsgreve.dk.
Kontakt til redaktionen
Mail: nyheder@ghsgreve.dk
Telefon: 50 69 45 68
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