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Budgetgeneralforsamling

Vi skal til budgetgeneralforsamling onsdag d. 28. september 2022, kl. 19:00 i Borgerhuset.

Fra sandkasse til ludospil
Katte skal også træde af på naturens vegne, og det gør de
ved at grave det ned. Desværre er deres valg af nedgravningssteder der, hvor der er et løst underlag, og det
kommer ofte til at foregå i den sidste sandkasse, vi har i
foreningen.
To problemer
Hidtil har vi i bestyrelsen med jævne mellemrum fjernet
katte efterladenskaber i sandkassen, men det gør ikke
sandet rent.
Et andet problem med sandet er, at det bliver slæbt ind på
gummiunderlagene, som så skal fejes af bestyrelsen.
Vi har besluttet, at sandkassen skal nedlægges for at sikre
helbredet for vores børn i foreningen, og så vi slipper for
opgaverne med at fjerne katte efterladenskaber og at feje
sand fra gummiunderlaget.
Fliser
Da sandet allerede er i området, er det nærliggende at få
lagt fliser over sandet.
Det vil godt nok få området til at ligne en stor terrasse,
og for at forhindre det vil vi placere et Ludospil oven på
fliserne.
På den måde får området en anden funktion, som kan
være til glæde for alle i grundejerforeningen.

Sandkassen ved den store legeplads. Sandkassen nedlægges bl.a. fordi den bruges af områdets katte som toilet.

Bunker er ikke OK

Gennem sommeren har bestyrelsen
observeret, at der kommer flere og flere
bunker med jord og haveaffald lang
Hedelystien ved Hedelyhaven.
I henhold til ”Bekendtgørelse af lov om
private fællesveje” §86 er det ikke tilladt
at henkaste eller efterlade affald eller
genstande, der kan være til ulempe for
færdslen.
Ulempe for færdslen er en ting, men det
pynter bestemt heller ikke, og foreningen
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har pligt til at sikre, at stien er i forsvarlig
stand.
Vi har et velfungerende miljøcenter i
Ventrupparken bag Silvan. Brug miljøcentret til al det affald, der ikke hentes
ved storskrald.
Ved at smide det tilfældige steder langs
stien er det pludselig bestyrelsens
problem at få det fjernet, og det er ikke
rimeligt.
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Dødsfald - Ole Hagbo er død
En af grundejerforeningens tidligere formænd, Ole Hagbo, er død. Som formand igennem en årrække var Ole
en førende kraft for foreningen.
Ole blev af mange kendt for sin hjælpsomhed. Især
tilflyttere kunne nyde godt af hans store viden om grundejerforeningens og kommunens regler og bestemmelser.
Ole var altid at finde blandt deltagerne ved generalforsamlingerne og kom ofte med konstruktiv kritik eller
forslag til ændringer eller justeringer.

Når der blev kaldt til fællesarbejdsdag, var Ole en sikker
støtte, og han gik ikke af vejen for selv vanskelige
opgaver.
Skiftende bestyrelser har brugt Ole som en slags
opslagsværk p.g.a. af hans gode hukommelse og store
viden.
Ole blev bisat fredag den 9. september 2022 fra Greve
Kirke.
Æret være Oles minde.

Det at bo tæt - med fordele og ulemper
Det kan vel ikke helt undgås, at der indimellem er nogen, som ikke er
helt tilfredse med forskellige aktiviteter hos naboen.
Det hænder, at bestyrelsen bliver kontaktet af utilfredse beboere, der
klager over naboen bl.a., fordi det i nogen tilfælde er endt i chikane af
mere eller mindre grov art.
Her er det vigtigt at nævne, at bestyrelsen som regel ikke kan hjælpe
med nabostridigheder, for det er vi ikke sat i verden til at bilægge.
Fordele og ulemper
Når man vælger at bo i rækkehus, så vælger man også at bo tæt. Det
kan skabe fællesskaber og sammenhold, hvor vi holder øje med hinanden og vores værdier.

Andre fordele er mindre havearbejde, lavere ejendomsskat og måske
en lidt lavere varmeregning, fordi rækkehusene ligger tæt op ad hinanden. Der er nok også flere fordele, hvis man tænker over det.
Men det kan også være en ulempe, at man bor så tæt med andre. Det
vil være naturligt, at man kan høre hinanden både indenfor og udenfor
huset.
Så er der græsplænen, som skal slås og myg om sommeren, men
sådan er det, når man har valgt at bo i hus med egen have.
Det at bo tæt fungerer for de fleste, hvis bare man viser hensyn og taler
med naboen, hvis der er noget, man er utilfreds med.
Chikane er i hvert fald ikke frugtbart for trivslen og naboskabet.

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

Containerdage - fra september til november
Tirsdag d. 13. september 2022

Tirsdag d. 11. oktober 2022

Tirsdag d. 8. november 2022

Alle container (dog ikke farligtaffald og tekstil):
Tirsdag d. 27. september 2022
Tirsdag d. 25. oktober 2022
Tirsdag d. 22. november 2022

BEMÆRK!
Byggeaffald (f.eks. paller og brædder fra hegnet) medtages
ikke. Det skal afleveres hos Miljøcenter Greve, i Ventruppaken.

Farligtaffald og tektil:
Tirsdag d. 25. oktober 2022

Haveaffald SKAL i papirsække - Fra 1. september 2022 tømmes
Madaffald og Restaffald KUN hver 14. dag.
Haveaffald tømmes sidste gang tirsdag d. 22. november 2022.

Vigtige datoer - sæt kryds i kalenderen!

•
•

Fællesarbejdsdag søndag d. 25. september 2022, kl. 10:00
Budgetgeneralforsamling onsdag d. 28. september 2022, kl. 19:00
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Strejfende katte

Lille kat, lille kat, lille kat på vejen! Hvis er
du, hvis er du? - Jeg er sgu min egen.
Piet Hein antyder i dette digt (gruk), at katte
er selvstændige dyr, der går deres egne
veje.
Netop det, at katte er selvstændige, gør,
at mange finder dem tiltrækkende. De er
kælende, spiser og drikker af de skåle, der
er sat frem, og så er det bare at lukke dem
ud, så kan de gøre det, de skal et sted derude. Men må man bare lukke dem ud? Det
kommer vi tilbage til.
Katte har behov
Det er nemlig ikke kun i vores sandkasse,
at kattene er et problem. Alle steder, hvor
der et løst underlag, kan katte være et
problem. Så selvom vi f.eks. sløjfer den
sidste sandkassen i foreningen, stopper vi
naturligvis ikke kattenes behov.
Det har fået en af vores beboere til at

henvende sig til bestyrelsen. Han er træt
af katte, som graver i hans have, og det
har fået ham til at undersøge lovgivningen,
og her har han fundet, noget der sikkert vil
overraske mange.
Ved lov
Må man lade sin kat strejfe… og nej det må
man ikke!
Ifølge ”Lov om mark- og vejfred” er det
katteejerens pligt at holde sin kat inde på
egen grund.
Mark- og vejfredsloven er en gammel lov,
som sigter mod landbrugsdyr, men den
gælder også for katte og andre kæledyr.
Katten indtager altså ikke en særstilling i
forhold til andre dyr. De skal også holdes
i snor eller på anden måde forhindres i at
løbe ud af ens have.
Så hvis du ejer en kat, må den ikke løbe frit
efter de gældende regler.

Male og beskæring
Så er det ved at være tid til den sidste fællesarbejdsdag i år, og der er nok at tage fat på.
Den store legeplads skal males, der skal
lægges fliser ved den lille legeplads, der skal
males bænke, der skal klippes sideskud på
træerne ved P-pladserne, der skal ryddes op
på Hedelystien ved Hedelyhaven. Der skal
beskæres døde buske og træer langs Hedelystien, og der er sikkert noget, vi har glemt.
Vi planlægger opgaver efter hvor mange der
tilmelder sig, så det er vigtigt at tilmelde sig via
det link, du har modtaget på mail søndag d.
11. september 2022.

Fejning af Hedelystien
Næsten hver søndag er der en fra bestyrelsen,
som gennemgår især Hedelystien for affald og
hærværk på vores affaldsbeholdere.
Det bliver ikke kun gjort for at sikre et ryddeligt
og pænt område, men også fordi foreningen
har pligt til at holde stien i forsvarlig stand.
Vi har også pligt til at feje den for f.eks. blade
og andet, som gør den glat. I skrivende stund
har vi bedt et par entreprenører om et tilbud på
fejning af Hedelystien nogle gange i efteråret,
så stien dels er pæn at se på, men også sikker
at gå på.

Alting stiger i pris, men...
Energipriserne er nærmest eksploderet på det
sidste. Som forbruger må du derfor hen ad
vejen regne med højere varmepriser, men vi
har også en god nyhed senere i artiklen.

- De af jeres medlemmer som har dårlig afkøling, får altid et afkølingsbrev. De medlemmer
er velkomne til at kontakte Greve Fjernvarme,
for et kontroleftersyn, oplyser Finn Carlsen.

Ti gode spare råd
GHSnyt har spurgt ledningsmester Finn
Carlsen hos Greve Fjernvarme, om han har
nogle bud på, hvordan man kan spare på
varmen og dermed på økonomien.
På næste siden kan du læse de råd, Finn
Carlsen har sendt til os, men han oplyser
også, at Greve Fjernvarme holder øje med de
enkelte parcellers forbrug for at hjælpe os.

Den gode nyhed
Trods stigende energipriser kan vi som
kunderne hos Greve Fjernvarme se frem til
uændrede varmepriser i 2022, fordi Greve
Fjernvarme forventer at kunne holde prisen på
fjernvarme i ro.
Overskudsvarme
-Vi lever i en tid, hvor prisen på andre var-
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mekilder som el og naturgas stiger voldsomt.
Heldigvis modtager vi størstedelen af vores
varme fra overskudsvarme fra de store kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg i
Københavnsområdet, som ikke er ramt af prisstigninger på samme måde, forklarer bestyrelsesformand Sophus Vørsing, og fortsætter:
-Vi forventer, at fjernvarmeprisen vil udvikle sig
stabilt, idet vi er en del af et fjernvarmesystem,
der anvender en bred vifte af varmekilder. På
den måde har vi fordelen ved altid at bruge
den kilde, der er billigst”.
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NATSÆNKNING
Begræns nedsænkning af temperaturen om natten. Skrues temperaturen for langt ned, skal der bruges
meget energi til at varme rummene
op igen.

Find en passende indstilling, og
undlad så yderligere regulering af
temperaturen.
Det kan tage ca. et halvt døgn,
før regulering af gulvvarme får
virkning.

RETURTEMPERATUR
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Jo koldere returtemperaturen er,
jo bedre har du udnyttet varmen i
fjernvarmevandet.
Radiatorernes returrør skal føles
kolde eller håndvarme.
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Luft ud jævnligt ved gennemtræk
i ca. 5 minutter ad gangen. Luk
termostaterne imens.
Undgå fugt ved:
1) at tørre dit tøj udendørs eller i
dertil indrettede rum.
2) at holde temperaturen over 14˚C.
3) at holde kolde ydervægge fri for
store møbler.

ISOLERING
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RADIATOREN
Brug alle radiatorer i samme rum
og indstil dem ens.
Radiatoren fungerer korrekt, når
den er varm i toppen og kold i
bunden.
Åbn for luftskruen, hvis der en
rislende lyd i radiatoren.

Indstil temperaturen på det varme
brugsvand til 50-55˚C. Ved højere
temperaturer øges risikoen for
kalkdannelser.
Tag brusebad. Der går ca. 45 l.
vand til et brusebad mod ca. 145 l.
til et karbad.

INDEKLIMA

TEMPERATUREN
21˚C er en ideel stuetemperatur
for de fleste.
Hver ekstra grad betyder ca. 5 %
større varmeforbrug.
Hold altid døren lukket til kolde
rum.

Placer aldrig gardiner, møbler eller
tøj på eller foran radiatoren eller termostaten. Luften omkring radiatoren
skal have frit løb, og termostatens
føler må ikke være tildækket.
Aflæs temperaturen i rummet med
et termometer placeret i 1,5 m.
højde.

DET VARME VAND
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GULVVARME

2

reråd

TERMOSTATEN
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spa

Sørg for at rør, ydermure og loft er
velisoleret. Vælg energiruder frem
for almindelige vinduer. Check at
døre og vinduer er helt tætte –
anvend f.eks. tætningstape.

AFLÆSNING AF FORBRUGET
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Aflæs din måler en gang om
måneden, så har du styr på dit
forbrug og kan hurtigt opdage
eventuelle store udsving.
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Legeredskab lukker midlertidigt
I forbindelse med den kommende istandsættelse af
legeredskabet på foreningens store legeplads lukker
vi for brugen af legeredskabet i perioden onsdag d. 21
til mandag den 26. september 2022. Begge de nævnte datoer er inklusive.
Legeredskabet skal rengøres, delvis afmonteres og
males. Det er derfor vigtigt at ingen bruger legeredskabet i den nævnte periode.
Der vil blive opsat afspærring og skilte, men da mange af legeredskabets brugere ikke kan læse, håber
vi på hjælp fra forældre og bedsteforældre, så ingen
børn kommer til skade.

Husk: Fællesarbejdsdag 25.09.22

Stop selvtægt
Vi har flere tilfælde, hvor der er begået selvtægt, når det gælder fældning eller beskæring
af træer. Bestyrelsen henstiller til, at man
stopper selvtægt, men i stedet tager kontakt
til bestyrelsen, hvis man har et akut ønske om
f.eks. beskæring af træer.
Det er rigtigt, at vi lovede en beskæringsplan i

begyndelsen af året, men for at ”sige” det lige
ud, så er vi lidt bagud, fordi nogle af de projekter, vi har iværksat, giver uventede udfordringer, så bær lidt over med os.
Når det så er ”sagt”, så må det, at vi er bagud,
ikke føre til anarki.
Der kan være en særlig grund til, at dette eller

hint endnu ikke er udført, så igen, kontakt altid
bestyrelsen, hvis du har et akut ønske.

Akut ønske - ring:
Tlf.: 50 69 45 68

Blokering for indkørsel
Nu nærmer den tid sig, hvor nedbøren tager til
i mængde - sådan har det i hvert fald været de
foregående år.
Hvis teorien holder stik, så bliver vores græsplæner igen bløde og bestemt ikke til at køre
på.
Flere steder er hækkene ved P-pladserne i
Søagerparken gået ud, og det giver mulighed

for at lette køretøjer med trailer har kunnet
køre ind over græsset.
For at undgå at nogen kører ind og kører fast,
hvor det ikke er beregnet, at der skal være
færdsel, har bestyrelsen besluttet, at der skal
lukkes for trafik ved at få flyttet kampesten
hen, hvor der er huller, der er så brede, at
indkørsel er mulig.

GHSnyt

Vores brolægger har oplyst, at lettekøretøjer
godt kan køre ind på vores stier, uden det
skader belægningen.
Hvis du har behov for at køre ind, så kontakt
bestyrelsen i god tid på telefon 50 69 45 68.
Billedet herunder er fra 2020, hvor en bil
har sat dybe spor i græsplænen ved den
store legeplads.

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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