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På den ekstraordinære generalforsamling onsdag d. 3. november 2021 
blev det vedtaget at vi skulle investere 320.000 kr. i nye underlag af 
gummi under vores legepladser.

Kasseret
Da der i september var eftersyn af vores legepladser, blev underlagene 
under legeredskabet på den store legeplads og underlagene under 
foreningens to gynger kasseret.
Udover underlagene blev gyngerne i Søagerparken også kasseret og 
fundamentet under den ene af rutsjebanerne var brudt sammen.
Alle fejl og mangler er i skrivende stund ved at blive udbedret, og vores 
børn kan se frem til en mere sikker legeplads med ordnede forhold.

Skærpet tilsyn
For at sikre at vores legepladser er i en rydelig og sikker stand samt 
lever op til gældende regler, har legepladsudvalget besluttet, at der skal 
være skærpet tilsyn med legepladserne.
Det betyder, at en repræsentant fra udvalget tilser legepladserne med 
jævne mellemrum udover det årlige tilsyn, som foretages af en certifi-
ceret legepladsinspektør.
Ordningen med skærpet tilsyn er blevet implementeret, og det vil frem-
over betyde, at legepladserne vil blive tilset hver søndag i foråret og 
sommeren, mens det i efteråret og vinteren bliver hver 2. søndag.
Der bliver ført en logbog over legepladsernes tilstand, så man til en 
hver tid kan følge udviklingen på legepladserne. Ved skader på lege-
redskaberne vil de blive udbedret så hurtigt som muligt.

Udvidelse udsættes
Man plejer at sige, at ingenting er skidt uden, det er godt for noget. Når 
det drejer sig om vores legepladser, er det næsten lige omvendt.
Årsagen er, at de nye underlag under legepladserne dræner vores le-
gepladsbudget for de penge, der sammen med fondsmidler skulle sikre 
en udvidet legeværdi på legepladsen i Hedelyhaven.
De 40.000 kr. vi havde fået tilsagn om fra Chris MacDonalds fond ”Just 
Human” var betinget af, at vores forening selv skød penge ind i projek-
tet og den mulighed er pt. ikke til stede.
Vi har ikke opgivet projektet helt, men vi må udsætte det på ubestemt 
tid.

Underlag udsætter
legepladsudvidelse
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Det gamle gummiunderlag sad godt fast. I to dage blev der gravet 
trods meget dårligt vejr.
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Vigtige datoer - sæt kryds i kalendeVigtige datoer - sæt kryds i kalenderen!ren!

Renovering trækker ud

Farvel til container

Nemt, men for hvem

Containerdage -
følger som e-mail

• Fællesarbejdsdag søndag d. 27. marts 2022  

• Regnskabsgeneralforsamling tirsdag d. 29. marts 2022      

Hvis du vil af med den lille sorte papircontainer, som gik fra papir- til 
pap-container ved den sidste ændring af affaldsaftalen, kan du sætte 
den til storskrald tirsdag 28. december 2021. Det er meget vigtigt at 
containeren er tom og mærket med en seddel med ordet ”AFFALD”.
Hvis den ikke er tom, og hvis du ikke sætter en seddel med ordet ”af-
fald” på den, bliver den ikke taget med.
Der står allerede en tom container i Søagerparken ved brandvej vest, 
som ikke blev hentet ved storskrald, fordi der ikke stod AFFALD på den.

Vi kender det alle: Nyt fjernsyn eller nye møbler. Det hele er pakket ind 
i pap, plast og andet. Når det er pakket ud og pynter gevaldigt i stuen, 
flyder det med pap, plast og andet et andet sted. 
Vi vil alle gerne have en pæn have og et rydeligt hus, og hvad gør man 
så, når det nu flyder med pap o.a.?
Hvis du ikke ønsker, at det skal tage plads op i din have eller gang indtil 
næste storskrald, så kan du køre det over på Greve Miljø Center, som 
du også betaler til vis skat.
Løsningen med at lægge det til storskrald på det opsamlingssted, du 
plejer at bruge, lang tid inden storskrald, er ingen løsning eller i hvert 
fald en dårlig løsning. 
Affald, der ligger og flyder, pynter bestemt ikke, og det bliver ofte spredt 
af vind, vejr og børn.
Læg tidligst storskrald ud dagen før den tirsdag, det bliver afhentet.

I GHS plejer vi at oplyse afhentningsdage for madaffald, 
restaffald og storskrald tre måneder frem.
Klar forsyning er desværre ikke vendt tilbage på vores 
forespørgsel om datoerne for afhentninger, så dem kan vi 
i skrivende stund ikke oplyse.
Så snart vi har kalenderen sender vi den til dig på mail.

Den riflede belægning på brandvejen skal skiftet til almindelige SF-
steen, og tre meter græs på hver side af brandvejen skal udskiftes 
med SF-sten.

Alle de planlagte renoveringer af stier og fortove trækker ud. Årsagen 
er, at det har været svært for vores brolægger at skaffe folk.
Nu ser det ud til at lysne lidt i horisonten, for brolæggeren har meddelt, 
at han formentlig kan gå i gang med opgaverne fra midten af december, 
hvis vejret tillader det.
Forsinkelsen har betydet, at der er sket forskydning i opgaverne, fordi 
vi er nødt til at gøre renoveringen og udvidelserne ved brandvejene i 
Søagerparken til første prioritet, så de kan være færdige inden den nye 
affaldsordning træder i kraft 1. januar 2022.
Hvis vi ikke lever op til kravene om et jævnt underlag for renovationsar-
bejderne, kan for foreningen få en bøde, og det skal naturligvis undgås.

PAPIR

Her er et eksempel på affald der er lagt alt for tideligt ud.
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Fra 1. januar 2022 skal vi sortere i tre nye 
ekstra affaldstyper. Det er tekstiler, mad- og 
drikkekartoner og farligt affald.
I den nye ordning, som er ens over hele 
landet, bliver der generelt sorteret mere. Der 
bliver nemlig skruet meget ned for det, vi 
brænder, og genanvendelsen øges til fordel 
for miljøet.

Fire containere
Alle har nu fire containere en til mad- og 
restaffald, en til papir og glas, en til pap og en 
til plast.
I den nye ordning skal containeren til plast 
fremover bruges til en blanding af både plast, 
småt metal og mad- og drikkekartoner, der 
efterfølgende bliver adskilt på et sorterings-
anlæg.
Tekstil vil blive indsamlet i klare sække, som 
du selv skal anskaffe, og farligt affald skal 
lægges i den røde plastkasse, du har fået til 
formålet.
Vær i øvrigt opmærksom på, at tekstil og farligt 
affald kun afhentes seks gange om året - altså 
ikke hver gang der er storskrald.
Klar forsyning er desværre ikke vendt tilbage 
på vores forespørgsel om datoerne for de seks 

afhentninger, så dem kan vi i skrivende stund 
ikke oplyse.

Er der plads nok?
I Teknik og Miljøudvalget er man godt klar 
over, at især plast og pap fylder meget, og det 
holder udvalget løbende øje med.
Der er dog allerede nu en ”sikkerhedsventil”, 
for hvis der ikke er plads i containeren til plast, 
småt metal og mad- og drikkekartoner, så 
må du godt pakke resten i en gennemsig plast-
post, som du selv anskaffer og sætte den ved 
siden af containeren på afhentningsstedet.
Hvis der ikke er plads i containeren til pap, så 
må du godt bundte resten med sejlgarn eller 
samle det i en papkasse og sætte den ved 
siden af containeren på afhentningsstedet.

Farligt affald
På låget af den røde plastkasse til farligt affald 
skal du huske at skrive din adresse, ellers 
bliver den ikke tømt.
Hvis du ikke har åbnet den røde plastkasse til 
farligt affald endnu, så vil vi opfordre dig til at 
gøre det hurtigst muligt. 
Kassen indeholder nemlig en del vigtig infor-
mation og et piktogram med affaldsgrupperne 

plast, småt metal og mad- og drikkekartoner.
Piktogrammet skal du bruge, hvis du har 
en container, der kun har et piktogram med 
affaldsgruppen plast. Sætte piktogrammet på 
låget af din plastcontainer.
Hvis du lige har fået containeren til plast, småt 
metal og mad- og drikkekartoner sidder pikto-
grammet allerede på containeren, og så har du 
et ekstra piktogram, hvis det gamle falder af.

Affald skal sorteres endnu mere 

I det nye år vil der udover prisstigning på 
vores tv-pakker også ske ændring i pakkernes 
indhold. På billedet herover er indholdet i højre 
spalte det nye i tv-pakkerne og det i venstre 
spalte det, der udgår af tv-pakkerne.
Hvis du har en youSee tv-boks, har du adgang 
til youSee Premiere, og så kan du se måne-
dens udvalgte premierefilm kvit og frit og lige, 
når det passer dig. Der bliver noget at glæde 
sig til i det nye år for der bliver bl.a. budt på 
film som Retfærdighedens ryttere, Ternet Ninja 

2 og Hvidstengruppen 2 - de efterladte.
For de boldinteresserede er der også godt nyt. 
Landsholdet og vinter OL er tilbage hos TV2 
og DR.

Bland selv
Der er et øget ønske om mere fleksibilitet i 
tv-pakkerne. Derfor lancerer youSee bland 
selv 3.0 i løbet af 2022. Indholdet er endnu 
ikke helt forhandlet på plads, så du må vente 
lidt med overraskelserne, men som vi har 

forstået det, gør youSee alt, hvad de kan for at 
tilpasse sig markedet og efterspørgslen.  

”Pæn” prisstigning
Som sidste år vil der også i år komme en 
prisstigning:
Grundpakken stiger fra 738,50 til 825,80. 
Mellempakken stiger fra 1373,75 til 1492,55.  
Fuld pakke stiger fra 1819,25 til 1938,50.
En af grundene til stigningen er bl.a. en kraftig 
stigning på prisen for sportsrettigheder.

Prisstigning og nyt indhold



December 2021December 2021

Side 4

nytnyt|GHSGHS

Der blev gået til den

Gavepapir er ikke genbrug

For styr på dit affald med ny app

Min faste parkeringsplads

Få men meget arbejdssomme medlemmer var 
mødt op til efterårets fællesarbejdsdag. Trods 
få blev der virkelig arbejdet igennem.
Begge vores tilkørselsveje til parkeringsplad-
serne i Søagerparken blev renset, og alle vild-
skud på træerne i Hedelyhaven og parkerings-
pladserne i Søagerparken blev fjernet.
I Hedelyhaven blev den vakkelvorne bænk ved 
legepladsen fjernet, den skæve affaldsbehol-
der blev rettet op og kantstene på vendeplad-
serne blev genopmalet.
Man kan roligt sige, at mange i vores for-
ening har få at takke for, at vi bor pænt.

Når alle de dejlige julegaver er pakket ud, 
så bliver der en del gavepapir til overs.
Selvom vi sorterer som aldrig før, så er 
det meste gavepapir ikke særlig godt 
at genanvende – det kan være overfla-
debehandlet, og papirets fibre er typisk 
meget korte, så de ikke kan genanvendes 
yderligere.
Derfor skal gavepapir smides i restaffald, 
når festen er ovre.

Du kan få overblik over vores affaldsord-
ning via ”Perfect Waste”-appen.
’Perfect Waste’ er KLAR Forsynings nye 
affaldsapp, som fra 1. januar 2022 erstat-
ter den gamle app, ’Affaldsportal’.
I appen kan du finde information om 
vores affaldsordning, og du kan få på-
mindelser om tømningsdatoer for vores 
område.
Du kan også få hjælp til din daglige 
affaldssortering ved enten at søge på be-
stemte typer af affald eller ved at scanne 
stregkoden på din dagligvares emballage. 
Du kan allerede nu begynde at bruge ap-
pen. Du kan hente ’Perfect Waste’ appen 
der, hvor du normalt downloader apps på 
din smartphone.

I Søagerparken har vi som bekendt fælles 
parkeringspladser. Indimellem bliver bestyrel-
sen kontaktet af beboere, som mener, de har 
eneret til den P-plads, de altid har parkeret på, 
men sådan er det ikke.
Man kan altså ikke gøre krav på en fast 
P-plads, heller ikke ved at sætte et skilt op 
med bilens registreringsnummer.

Fællesvej
Vores parkeringspladser går under betegnel-
sen privat fællesvej, og dermed er parkerings-
pladserne faktisk offentlige parkeringspladser, 

som i princippet kan bruges af alle og altså 
også vores gæster, der har ret til at holde, hvor 
der er ledige parkeringsbåse.

”Gamle dage”
Der er ofte diskussion om brugen af P-pladser-
ne i Søagerparken, især dem der ligger tættes 
på, hvor man bor.
I 80erne besluttede den daværende bestyrelse 
at komme med et forslag til en fordeling, der 
gjorde, at ”alle” fik en P-plads tæt på boligen, 
eller så tæt det kunne lade sig gøre.
Det blev understreget, at der var tale om 

selvforvaltning, og at man ikke fast kunne gøre 
krav på P-pladsen. 

Tal med din nabo
Vi har lagt den gamle plan fra 80erne på for-
eningens hjemmeside (ghsgreve.dk). Den kan 
måske brugs som et udgangspunkt, hvis der er 
tale om, at den nuværende brug af P-pladser-
ne tæt ved en selv giver problemer. 
Men husk, ingen kan gøre krav på en fast 
plads.

Perfect
Waste
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Udvalg
nedlægges
eller ændres

Gult græs
langs vores
stier

Beskæring
af træer

Værn dig modVærn dig mod
indbrud i julenindbrud i julen

Hent appen ”Nabohjælp”
der, hvor du normalt downloader 

apps på din smartphone

Stadig
vandpytter

På Budgetgereralforsamlingen d. 29. sep-
tember 2021 var der et massivt flertal mod 
en nedgravet affaldsløsning i grundejerfor-
eningen.
Det betyder, at alle parceller fra 1. januar 
2022 skal sortere mere på egen matri-
kel – mere om det i en anden artikel her i 
GHSnyt.
Med beslutningen på generalforsamlingen 
er det naturligt for bestyrelsen at foretage 
en sanering i de mange udvalg, vi har.

Vi nedlægger ”Affaldsudvalget” og de få 
opgaver, der ligger i udvalget overgår til 
bestyrelsen.

To til et
”Fliseudvalget” og ”Stiudvalget – Hede-
lystien” flyttes til det nyoprettede ”Sti- og 
fortovsudvalg”, som får til opgave frem-
over at stå for asfalt arbejder og opretning 
af stier og fortove. 

Ved en fejl fik vi nogle kedelige 
gule kanter langs vores stier. Det 
er vores gartner, der har forårsaget 
de kedelige gule kanter. 
Fejlen er nu rettet, og der, hvor der 
pt. ikke er græs, kommer der nyt til 
foråret.

Rigtig mange af vores træer trænger til at blive beskå-
ret for, at de kan blive tættere og vores boligområde 
pænere.
Vi har en del træer, som er gået ud, og de bør erstat-
tes af nye. Der er allerede fældet træer som ikke er 
erstattet endnu, og der er træer, som bør fældes, fordi 
de er til gene for dem, der bor lige op ad dem.
Der er desværre ikke penge til, at vi kan gøre det 
hele i et hug, men vi kan samle ønsker på en liste i 
prioteret rækkefølge.
I begyndelsen af det nye år vil gartnerudvalget danne 
sig et overblik over behovet for beskæring, fældning 
og plantning af nye træer.

Selvom vi fik lappet hullerne i 
Hedelystien ved Søjlehuset, er 
der desværre stadig vandpyt-
ter, når det har regnet meget.
Det er firmaet Colas, der har 
renoveret Hedelystien, og 
de er blevet gjort bekendt 
med problemet, og de vil, så 
snart vejret tillader det, løse 
problemet.
Indtil det er gjort, vil vi op-
fordre dig til at færdes med 
forsigtighed på den del af 
stien, der er berørt - især hvis 
det bliver frostvejr.
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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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Hvad har Preben ElkjærHvad har Preben Elkjær
med Greve Centret at gøre?med Greve Centret at gøre?
Med lidt god vilje kan man sige, at Greve Midtby Center på papiret 
blev til i 1960erne. 
Med udgangspunkt i først ”Lov om planlægning af Køge Bugt-om-
rådet”, som blev vedtaget i 1961, og senere som en del af en Køge 
Bugt-planlægningen tog udviklingen af det Greve, vi kender i dag, 
fart.

Greve Centret
Det var som et led i planen for områdets udbygning, at der blev 
udpeget et centerområde beliggende nær den planlagte S-togsfor-
bindelse, der skulle forbinde Greve med hovedstaden.
Greve Centret, som det hed, da det åbnede i begyndelsen af 
80erne, var ikke overdækket. Overdækningen kom først mange år 

senere. Centret havde, da det startede, en bred vifte af butikker.
Der var både herre og dametøj, skotøj, frisør, frugtforretning, fiske-
forretning, bager, slagter, foto og hobby, tre banker, Tingstedet (bo-
dega og restaurant), et supermarked, en stor Fona og en stor Irma.

Elkjær sport
I 1986 åbnede Preben Elkjær en sportsbutik i centret. Den lå der, 
hvor frisør Stender ligger i dag. Det eventyr blev kort, og Preben 
Elkjær måtte sande ordsproget: ”Skomager bliv ved din læst”. Det 
gik nemlig ikke så godt for forretningen i modsætning til Elkjærs 
fodboldkarriere, som netop i de år gik over al forventning. Butikken 
lukkede og gik i glemmebogen, som så mange andre af centrets 
forretninger siden har gjort.

Lidt historie:


