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Flere og flere af vores grundejere i foreningen 
ændrer på farver og facader, uden at sætte 
sig ind i reglerne og lokalplanen – lad nu være 
med det.
Hele idéen med en lokalplan er, at foreningen 
skal se så æstetisk ud som muligt - om du så 
er enig eller ej.
I lokalplan 12.08, som omhandler vores 
grundejerforening, står der bl.a.: ”Byrådet kan 
meddele dispensation til mindre væsentlige 
lempelser af lokalplanens bestemmelser under 
forudsætning af, at det ikke ændrer den sær-
lige karakter af det område, der søges skabt 
ved lokalplanen”.

Særligt udendørs
Du må med andre ord ikke bare gøre, som du 
har lyst til, selv om du er ejer af huset.
Det gælder særligt udendørs. I lokalplanens 
§8 står der: ”Til udvendige bygningssider samt 
tagflader må kun anvendes materialer, som 
angivet på bilag 3, eller efter byrådets nærme-
re godkendelse”.
Lokalplan 12.08 blev vedtaget af Greve Byråd 
d. 16. januar 1979, og selv om der er kommet 
mange spændende og vedligeholdelses frie 
materialer på markedet siden da, så gælder 
lokalplanen ikke desto mindre stadig.

Læs den nu
Det er stærkt tilrådeligt at læse lokalplanen, 
inden man foretager ændringer på sin matrikel. 
Hvis man f.eks. ønsker at sætte et hegn op 
af andet materiale end det, der er beskrevet i 

bilag 3 i lokalplanen, så skal man tage kontakt 
til Teknisk Forvaltning for at forhøre sig, om det 
er OK at foretage den ønskede ændring.
Det skal vel at mærke ske, inden man foreta-
ger ændringen.
Kontakt gerne bestyrelsen, hvis du har spørgs-
mål om ændringer på hus og grund (bestyrel-
sen@ghsgreve.dk).

Lidt nyt
Lidt nyt er der dog sket, når det drejer sig om 
maling af hegn. Alle i vores grundejerforenin-
gen har malet deres hegn sorte, og det må 
man godt - nu.
Om du så maler hvidt, gråt, grønt eller 
svenskrødt på indersiden af dit hegn mod din 
have, er der ingen, der blander sig i, så længe 
det ikke kan ses udefra.

Viden på besøg
Efter sommerferien inviterer bestyrelsen en 
repræsentant fra Greve Kommune over i vores 
grundejerforening, så vi i bestyrelsen kan få 
en snak om, hvordan vi skal forholde os til 
overtrædelserne af lokalplanen. 

Lad nu vær’
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Generalforsamlingen  15. juni 2021Generalforsamlingen  15. juni 2021
Hvis alt går efter planen, og smittetal m.m. holder sig i ro, så hæves forsamlingsforbuddet fra 
fredag d. 11. juni 2021 til 100 personer.
Da vi i teorien kan blive over 200 deltagere til Regnskabsgeneralforsamlingen, bliver denne 
generalforsamling, desværre, også med krav om tilmelding. Man kan altså ikke deltage, hvis 
man ikke er tilmeldt.
Ja, demokratiet får tæsk i disse coronatider.
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Vigtige datoer - sæt kryds i kalendVigtige datoer - sæt kryds i kalendren!ren!

Ny hjemmeside på vej

Endelig kan vi gennemføre

Containerdage - juni - juli - august

Der skal knude på!

Tirsdag d. 1. juni 2021
Tirsdag d. 8. jnui 2021
Tirsdag d. 15. juni 2021
Tirsdag d. 29. juni 2021

Tirsdag d. 6. julil 2021
Tirsdag d. 13. juli 2021
Tirsdag d. 20. juli 2021

Tirsdag d. 3. august 2021
Tirsdag d. 10. august 2021
Tirsdag d. 17. august 2021
Tirsdag d. 31. august 2021

Vi skal aflevere brugte batterier som en del af vores affaldsord-
ning.
Årsagen er, at batterier er en stor miljøsynder.
Når du afleverer dine batterier på låget af den container, der 
har en makering til formålet, skal du HUSKE at slå en knu-
de på posen. Hvis du glemmer det, kan batterierne falde ud 
af posen og ned på jorden til fare for børn, dyr og miljøet.

• Dagrenovation - se ”Containerdage” herover i den sorte boks og den blå boks.
• Storskrald - se ”Containerdage” herover i den blå boks.
• Regnskabsgeneralforsamling tirsdag d. 15. juni 2021
• Fællesarbejdsdag søndag d. 26. september 2021
• Budgetgeneralforsamling onsdag d. 29. september 2021

Tirsdag d. 22. juni 2021 - alle container 
Tirsdag d. 27. juli 2021 - alle container 
Tirsdag d. 24. aug. 2021 - alle container

Husk at tilmelde dig facebook
gruppe:
Grf. Søagerparken/Hedelyhaven

BEMÆRK! Haveaffald SKAL i papirsække - Fra 1. september 2021 tømmes Madaffald og Restaffald KUN hver 14. dag.

Om kort tid kan vi sige goddag til en ny hjemmeside i grundejerforenin-
gen. Den nye hjemmeside, som forventes klar 1. juli 2021, skal erstatte 
den nuværende hjemmeside, som har tjent os godt gennem mange år.
Vi har forsøgt at bygge en hjemmeside, der tager udgangspunkt i den 
viden, vi har brug for i hverdagen, og hvad der er rart at vide.
Siden, som egentlig er en tre i en hjemmeside, kan læses på PC/Mac, 
SmartPhone og iPad.
Hvis du er nysgerrig for at se den, kan du logge dig på demo-hjemme-
siden på web-adressen inspirere.dk. Husk, det er ikke den endelige 
udgave.
Du er velkommen til at komme med kommentarer og evt. komme med 
ønsker til hjemmesidens indhold.

Det ser endeligt ud til, at vi kan få gennemført vores Regnskabsgeneral-
forsamling, som skulle være gennemført i marts.
I aftalen med vores administrator indgår også, at de stiller med en 
dirigent og en referent.
I.h.t. vores vedtægter er det generalforsamlingen, som vælger de to.
Bestyrelsen vil derfor indstille over for generalforsamlingen, at vi tager
imod tilbuddet, så vi kan få en professionel dirigent og referent.
Selvom forsamlingsforbudet hæves til 100 indendørs fra fredag d. 11.
juni 2021, så undgår vi ikke visse restriktioner. Der skal desværre også
denne gang ske tilmelding for at sikre, at vi bliver under 100.
Man skal tilmelde sig for at deltage, og hvis der tilmelder sig 101 eller
derover, udsættes generalforsamlingen yderligere.
I skrivende stund er vi ikke helt skarpe på, om der er andre særlige
restriktioner, vi skal være opmærksomme på. Det undersøger vi, og alle
tilmeldte får besked inden generalforsamlingen.
Regnskabsgeneralforsamlingen holdes i Greve Borgerhus, Greveager
9 – tirsdag d. 15. juni 2021 kl. 19:00 - velmødt!

Regnskabsgeneralforsamlingen
holdes i Greve borgerhus.
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Der er stor forskel på, hvordan der sorteres 
affald i landets kommuner. Men snart er det 
slut med forskellige regler. Vi skal nemlig alle 
til at sortere affald på samme måde, uanset 
hvor i landet vi bor.
Årsagen til, at vi allerede nu skal have ny sor-
teringsordning, er, at et flertal blandt partierne 
på Christiansborg synes, at vi, med den nuvæ-
rende ordning, brænder for meget affald, og at 
indsamlingen skal være ens i hele landet.
Resultatet er blevet, at vi snart skal sorterer 
10 forskellige typer af affald, og at den største 
forbrændings synder – plastik - skal genan-
vendes i stedet for forbrændes. Målet er at 
fjerne 80 % af plastaffaldet fra forbrænding i 
2030, og genanvende 60 % af det indsamlede 
plastaffald.

Udskudt beslutningen
I vores grundejerforening har vi indsamlet 
affald på en ens måde både i Hedelyhaven og 
i Søagerparken.
Inden 1. januar 2022 skal vi tage stilling til, 
om det skal fortsætte sådan, eller om vi skal 
have en halvt nedgarvet affaldssortering i hele 
grundejerforeningen eller kun i Søagerparken.
Bestyrelsen har tidligere besluttet, at hele sa-
gen om mere sortering af affald og stillingtagen 
til, om vores sorteringsordning skal være som 
nu eller i en halvt nedgravet løsning, skulle 
udskydes, til vi har en afklaring af spørgsmålet 
fra ministeriet og Greve Kommune.

Flere containere
Byrådet har i deres møde den 26. april 2021 
aftalt, hvordan ordningen skal udrulles i Greve. 
Greve Kommune har i øvrigt fået dispensation, 

så hos os træder den nye sorteringen i kraft 
den 1. januar 2022.
I dag har vi alle, både i Hedelyhaven og i Søa-
gerparken, en obligatorisk beholder til mad- og 
restaffald og en til papir og glas. Derudover 
har mange i vores grundejerforening også bedt 
om at få en ekstra beholder til plast og en til 
pap.
I den nye ordning bliver alle fire beholdere obli-
gatoriske, og beholderen til plast skal fremover 
bruges til en blanding af både plast, småt me-
tal og mad- og drikkekartoner, der efterfølgen-
de bliver adskilt på et sorteringsanlæg.
Tekstil vil blive indsamlet i klare sække, og alle 
vil få udleveret en plastkasse til indsamling af 
farligt affald.
Man har i byrådet talt om, hvorvidt pap og 
plastbeholderne bør tømmes mere end én 
gang om måneden. Det er foreløbigt blevet 
til, at Teknik- og Miljø løbende følger, om det 
bliver et problem, for så evt. at rette op på 
tømningsintervallet.

Merudgift
Den nye ordning kommer til at koste mere, 
end den vi har i dag. Det skyldes, at Klar 
Forsynings folk skal hente mere affald, end de 
gør på nuværende tidspunkt, når der hentes 
storskrald.
Klar Forsyning lover, at de vil gøre alt for, at 
prisstigningen bliver så lille som mulig.
Den endelige gebyrstigning for den nye ord-
ning vedtages sammen med det kommunale 
budget for 2022, i løbet af efteråret 2021.

Som nu eller…?
På budgetgeneralforsamlingen onsdag d. 

29. september 2021 vil bestyrelsen bede 
generalforsamlingen om at tage stilling til, 
om vi i grundejerforeningen skal beholde den 
containerløsning, vi har nu eller gå over til en 
nedgravet løsning.

Nedgravet?
Nedgravede affaldsløsninger betyder, at 
affaldsbeholderen er gravet ned under jordens 
overflade, mens et mindre indkast er synligt 
over jorden.
Selve affaldsbeholderen er underjordisk, så 
der bruges et minimalt areal til affaldsløsnin-
gen over jorden. Affaldsbeholderen tømmes af 
en renovationsbil, der løfter affaldsbeholderne 
op, bunden åbnes, og affaldet tømmes ud i 
renovationsbilen.
Nedgravede affaldsbeholdere kan have en stor 
kapacitet og kan erstatte de affaldscontainere, 
vi har i dag og dermed skabe mere plads på 
de enkelte matrikler.

Mere affaldssortering 

En nedgravet affaldsløsning. Det meste er 
under jorden.

Her er et fantombillede, som viser hvordan 
en nedgravet affaldsløsning ser ud over 
jorden.
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Om kort tid går firmaet LT-asfalt i gang med 
at renovere Hedelystien. Stien har status som 
en offentlig fællessti. Alle må bruge den, men 
vores grundejerforening skal betale for vedlige-
holdelse og snerydning.
Der er mange steder på stien, hvor rødderne 
er skudt op gennem asfalten, og andre steder 
hvor der er store huller. Sker der en faldulykke, 
så kan det meget vel blive grundejerforenin-
gen, der skal dække skaderne.
Det er således ikke med glæde, vi renoverer 
stien, men af nødvendighed. Hvis vi ikke gør 
det, så kan vi risikere, at Greve Kommune gør 
det på vores regning, og det vil udelukke os fra 
at bestemme prisen for renoveringen.

Hedelystien er elendig

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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Her et eksempel på hyggebål en 
vindstille aften og med tørt træ.

Bål er altid hyggeligt, men...
De fleste af os kan sikkert huske lejrskoleda-
gene, hvor man samlede sig omkring et bål, 
mens læreren spillede guitar.

Det er da hygge?
Et bål har altid tiltrukket os mennesker, og de 
fleste af os godt kan lide det. At sidde med 
et tæppe om skulderen og et glas rødvin i 
hånden og se ind i ilden – det er da hygge, ja, 
men ikke for alle.
Vi nærmer os Sankt Hans, og hvis vi ellers 
snart får sol og varme, så vil mange gå en tur 
på stranden, mens andre tænder tænder op i 
bålfadet i haven.

Der er regler
Som med så meget andet i dette lille land 
så er der regler for, hvad man må, når man 
tænder mål i haven. Udover reglerne er det 
også et spørgsmål om pli, men lad os starte 
med reglerne.
Det er kommunalbestyrelsen (byråd i Greve), 
der bestemmer, om der må tændes bål i en 
kommune. Det kan man læse i Bekendtgørelse 

om brandværnsforanstaltninger ved afbræn-
ding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.
Greve Kommunes Byråd har vedtaget, at man 
ikke må brænde nogen form for haveaffald. 
Faktisk er det brandvæsenets opgave at sluk-
ke et bål, hvor man brænder haveaffald.
Byrådet har tilladt at brænde Sankt Hans bål 
og hyggebål.

Kun hyggebål
Da vores haver er alt for små til Sankt Hans 
Bål, handler det følgende om hyggebålene.
Det er altså tilladt at tænde et hyggebål i ha-
ven, hvis følgende betingelser er opfyldt:
- Der må kun brændes tørt og ubehandlet træ
– altså rent træ eller træbriketter.
- Brandmyndighedernes bestemmelser i ”Be-
kendtgørelse om brandværnsforanstaltninger
ved afbrænding m.v.” skal overholdes.
- Inden man tænder bål, skal man undersøge,
om der kan være indført forbud mod afbræn-
ding i tilfælde af tørke eller af andre forhold.
- Der må ikke brændes: trærødder, blade,
græs, plast, gummi, affaldstræ så som spån-

plader, plastlaminatplader, malet og imprægne-
ret træ, husholdningsaffald eller andre former 
for affald. 

Forsigtig
Af den nævnte bekendtgørelse, som man skal 
huske at læse, er der nogle forsigtigheds-
bestemmelser, som man skal være særligt 
opmærksom på.
- Afbrænding af bål, herunder også bålfade,
må ikke finde sted i hård vind.
- Hvis der er røgudvikling, der er til væsentlig
ulempe for omgivelserne (naboer og evt. trafik
på vejene), skal man straks slukke bålet.
- Bål eller bål i bålfade må ikke afbrændes
under en overdækning på tressen eller i
carporten.

…og så det med pli
Fordi vi bor så tæt på hinanden, er det god pli 
at tale med dine naboer, inden du tænder op. 
Det kan nemlig være til stor gene, hvis røgen 
driver over naboens grund.

…er det det for alle, og hvad med reglerne?

Hedelystien langs Greve Centervej 
er i elendig stand
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Den sætning har vi nok alle sammen hørt i forbindelse med historier fra ”gamle dage”. Sætningen passer egentlig 
også meget godt på fotoet herover. På de marker blev vores huse bygget 25 år efter billedet blev taget.
Billedet er taget af United States Air Force (det amerikanske luftvåben) i 1954 under ”Den Kolde Krig” sammen med 
omkring 42.000 andre luftfotos som en del af operation ”Basic Cover”.
Jeg spurgte en ven om projektet, og hans svar var: ”Jeg kan godt fortælle dig om det, men så bliver jeg nødt til at slå 
dig ihjel bagefter”…nå, det er ikke helt sandt, men projektet var hemmeligt, og de mange billeder skulle formentlig 
bruges i NATO sammenhæng.

...og dengang var der ikke tænkt på dig!

Ikke kun skidt
Corona har som bekendt vendt op og ned på 
meget i vores tilværelse det seneste år. I pres-
sen har vi fulgt smittetal, sukket, men gjort, 
hvad vi kunne for at holde humøret oppe.
Et sted, hvor der er kommet mere liv og glade 
dage, er ved den store legeplads i Søager-
parken. Der går ikke en dag, uden man hører 
glade børne- og voksen stemmer.
Flere familier samles ved vores bord/bænke-
sæt for at holde f.eks. fødselsdag, og det virker 
så hyggeligt.

Lån et spil
Bestyrelsen har indkøbt et rundbold sæt, pe-
tanque spil, et kroket spil og et kongespil, som 
du gratis kan låne, hvis I har gæster eller bare 
har lyst til at røre jer lidt.
I den forbindelse er det værd at nævne, at vi 
har en del store græsarealer i vores grundejer-
forening, som man er velkomne til at bruge til 
picnic og leg. Med andre ord, så er spil ved 
den store legeplads er naturligvis tilladt, men 
det kan også foregå på nogle af den andre 
plæner, vi har.

Bestil i god tid
Har man lyst til at prøve kræfter med et af 
de nævnte spil, skal du ringe til foreningens 
telefon 50 69 45 68 eller skrive en mail til 
bestyrelsen@ghsgreve.dk.

Bestil i god tid, inden spillet skal bruges - me-
get gerne en uge før.
Når vores nye hjemmeside er på plads, bliver 
der mulighed for at bestille spillene online.
Af praktiske grunde bliver spillene kun udle-
veret til en voksen, som også skal kvittere for 
lånet.
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Rækkehusene i Grevehaven

Lidt historie:Lidt historie:

Beskæring af træer
Bestyrelsen har godkendt Gartnerudvalgets vejledning til beskæring og fældning af træer.
Af vejledningen fremgår det bl.a., at væsentlige beskæringer og fældninger skal i nabohø-
ring, så du behøver ikke at frygte, at dit yndlingstræ pludselig bliver fældet.
Til efteråret indsamler gartnerudvalget ønsker til beskæring eller fældning af træer.
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På ét punkt har det været et ØV år for besty-
relsen. Vi har i løbet af 2021 vinket farvel til to 
bestyrelsesmedlemmer, og et 3. forlader os 
ved Regnskabsgeneralforsamlingen.
Som vores vedtægter er skruet sammen på 
nuværende tidspunkt, skal der være seks 
medlemmer i vores bestyrelse, som efter 
generalforsamlingen selv konstituerer sig med 
formand, næstformand o.s.v.
Der skal således vælges tre nye bestyrelses-
medlemmer ved den kommende generalfor-
samling.

Begrænset tidsforbrug 
En bestyrelsespost indebærer, at man forplig-
ter sig til 7-8 møder om året, to generalforsam-

linger og meget gerne en formandspost i et 
udvalg.
Derudover kommer selvfølgelig også nogle ad 
hoc opgaver hen ad vejen, men vi har indtil nu 
gjort, hvad vi kunne for at begrænse tidsforbru-
get for det enkelte bestyrelsesmedlem.

Kedelig kattelem
Hvis vi ikke får nye medlemmer i bestyrelsen 
ved generalforsamlingen eller ved en evt. eks-
traordinær generalforsamling, har Greve Byråd 
en kedelig kattelem til os, som de måske vil 
bruge.
I lokalplanens §11 er der tilføjet en fodnote, 
hvor der står:
”Byrådet kan i henhold til udstykningsdeklarati-

on af 13.06.1970 til enhver tid pålægge grund-
ejerne, at disse tilsluttes Grundejerforeningen 
Søagerparkens Rækkehuse”.
Den grundejerforening, der er omtalt, er vores 
naboforening. Sker der en sammenlægning, 
så tilfalder vores opsparing, der i skrivende 
stund er på ca. en million kr., den anden 
grundejerforening,som vi så også bliver med-
lem af, men det er jo ikke sikkert, at pengene 
vil blive brugt i Hedelyhaven eller Søagerpar-
ken… bare en tanke.

Bestyrelsen ”bløder”

Nytænkt legeplads

Chris MacDonalds 
non-profit organisation 
”Just Human” har tildelt 
os etableringsstøtte.

Legepladsudvalget har fået tildelt 40.000 kr. i etableringsstøtte fra Just 
Human og firmaet Kompan.
Just Human er grundlagt af Chris MacDonald og er en nonprofit-organi-
sationen, der hver dag arbejder for at forbedre sundhed og trivsel blandt 
børn, unge og deres rollemodeller. Chris’ primære drivkraft for at starte 
Just Human er det faktum, at vores børn kan ende med at blive den 
første generation, som får færre sunde/gode leveår end deres forældre.

Et tilbageblik
Den lille legeplads i Hedelyhaven er en trist seværdighed. To fjedredyr 
og to gynger og et bord/bænkesæt, så noget måtte ske.
Det fik os til at nytænke legepladsen. Vores idé var, at vi vil prøve at 
skabe et kombineret lege- og aktivitetsområde.
Planen er at anskaffe en aktivitet for børn til erstatning for sandkassen, 
der blev fjernet og en motionsaktivitet, som også voksne kan bruge 
gerne sammen med deres større børn.

Dem med viden
Vi er jo ikke professionelle legepladsplanlæggere, så hvad skulle vi 
egentlig finde på som med nogenlunde sikkerhed vil blive brugt af børn 
og voksne.
Vi tog derfor kontakt til en af kommunens børneinstitutioner, der lige 
havde fået installeret en helt ny legeplads med alverdens muligheder, 
og her fik vi en del viden, som vi så har bygget på.

Vi slog til
Da så muligheden for at søge Just Human for et tilskud dukkede op, 
slog vi til, skrev en ansøgning og fik fornyligt den glædelige nyhed, at vi 
kan få en etableringsstøtte på 40.000 kr. på en række betingelser, som 
vi i skrivende stund undersøger, om vi kan efterkomme.  
Efter planen vil vi komme med et forslag på Budgetgeneralforsamlingen 
d. 29. september 2021.




