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Det er ikke alle, der synes, at hunden er men-
neskets bedste ven. Det stod klart, da et par 
børn på den store legeplads i Søagerparken 
blev skræmte af en glad og gøende hund, der 
kom løbende ud til sin ejer.
Selvom hunden absolut ikke have onde 
hensigter, snarere tvært imod, så ønsker be-
styrelsen at præcisere, at der skal være plads 
til alle i vores forening – også dem, som ikke 
er så glade for hunde.

Regler for ansvar
Som hundeejer kan man læse i hundeloven, 
hvilket ansvar og hvilke forpligtelser man som 
hundeejer påtager sig.
Er man hundeejer, har man ansvaret for sin 
hund. Vi skal huske, at hunde reagere med 
instinkter og at de ikke forstår de retningslin-
jer for almen pli, vi mennesker har vedtaget, 

skal gøre sig gældende, når vi færdes blandt 
andre.

Hold hunden i snor
Uanset hvor velopdragen og sød en hund, 
man har, så må den ikke bare løbe frit om-
kring. Ifølge hundeloven skal man holde sin 
hund i snor. 
Det gør sig gældende på alle steder, hvor der 
er almindelig færdsel – altså på gader, veje, 
stier, åbne pladser og lignende områder med 
offentlig adgang.
Godt nok står der i loven, at har man fuldt 
herredømme over hunden, så må den godt gå 
uden snor.
Ifølge en tidligere dom betyder det, at det er 
nødvendigt, at hundeføreren skal være i stand 
til at standse hunden, så den ikke angriber dyr 
eller mennesker.

Hvis ens hund gør andre personer utrygge, 
bør den holdes i snor, ligegyldigt om det er 
tilladt at færdes uden - Better Safe Than Sorry.

Hvis du har lyst til at læse hele hundelo-
ven, kan du gøre det på retsinformations 
hjemmeside: 
www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/329

Vis hensyn
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Regnskabsgeneralforsamlingen holdes, som sædvanlig, i Greve Borgerhus, Greveager 9.
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Vigtige datoer - sæt kryds i kalendeVigtige datoer - sæt kryds i kalenderen!ren!

Husk at vaske hænder

• Fællesarbejdsdag søndag d. 25. september 2022  

• Budgetgeneralforsamling onsdag d. 28. september 2022      

Vi fjernede en halv
sæk fuld kattemøg

Katte er et meget renligt dyr. Når den 
skal af med noget, bruger den en 
kattebakke og desværre også vores 
sandkasse på den store legeplads.
Da vi rev sandet i sidste måned, fik 
vi en stor mængde katte møg fjernet. 
Mængden gør, at vi på næste besty-
relsesmøde skal drøfte sandkassens 
fremtid.
I mellemtiden vil vi råde forældre og 
bedsteforældre til at sørge for, at 
børn ikke putter sandet i munden, og 
at de vasker hænder, når de kommer 
hjem.

Da mange for bare et år siden arbejdede 
hjemme p.g.a. coronaen, kunne det ses på 
indbrudsstatistikken - indbruddene faldt dra-
stisk. Så snart folk vendte tilbage til de tomme 
arbejdspladser, steg indbruddene i antal.

Vores naboven
Ved vores regnskabsgeneralforsamling i marts 
mødte en del af jer vores naboven Ann-Sophie 
Gadegaard.
Siden Ann-Sophie er blevet naboven, har hun 
gjort et stort stykke arbejde for at få så mange 
som mulige til at melde sig til nabohjælpord-
ningen.
Det er et vigtigt arbejde ikke mindst i den 
kommende tid, hvor mange vil tage på ferie i 
udlandet. Er du i tvivl om, hvordan man tilmel-
der sig ordningen, så kontakt Ann-Sophie på 
telefon: 29 85 15 98.

Fællesarbejdsdag hjælper
En af de ting, Nabohjælp opfordrer grundejer-
foreninger til, er, at sørge for at området ikke 
flyder med affald, og at evt. hærværk eller 
skader bliver udbedret med det samme, så vi 
sender et signal om, at her hersker ordnede 
forhold.
Her kan vi især takke dem, der deltager vi 
vores fællesarbejdsdage, for deres indsats. De 
er i høj grad med til at sende det signal.

Hjælp med container
De fleste af os har sat husnummer på vores 
affaldscontainere. Det er en praktisk foranstalt-
ning, for så sikrer man, at man får sin contai-
ner retur, men det kan også være et problem.

I ferietiden bør vi særligt være opmærksomme 
på evt. affaldscontainere, som står tilbage 
efter tømning. Står der en eller flere containe-
re tilbage, når alle andre har hentet, kan det 
være en indbydelse for en indbrudstyv, fordi 
husnumrene afslører, at der ikke er nogen til 
at hente dem, og så er der nok ikke nogen 
hjemme. Her kan vi hjælpe naboen ved at køre 
containerne ind.

Brug hjemmesiden
På hjemmesiden nabohjaelp.botrygt.dk kan du 
finde en hel del råd til, hvad du kan gøre for at 
sikre dit og andres hjem.
Vi har valgt at vise et eksempel – Feriesedlen. 
Det er et af de værktøjer, du kan hente på 
hjemmesiden, og som kan bruges i kampen 
mod indbrud.
Ved at aflevere feriesedlen til naboen kan de 
være opmærksom, på at I ikke er hjemme i en 
bestemt periode.

Gør det svært for tyven

Mange i vores grundejerforening har meldt 
sig til Nabohjælp.
Billedet er fra tirsdag d. 31. maj 2022.

Feriesedlen er et af de værktøjer du kan 
finde på Nabohjælps hjemmeside

Jeg tager på ferie  

fra d.  .......................... til d. .............................  

Jeg håber, at du vil holde ekstra øje,  
mens mit hus er alene hjemme.  

Som nabohjælper kan du fx 

• Tømme postkassen.  

• Fylde lidt affald i skraldespanden og  
parkere din bil eller cykel i indkørslen. 

• Tjekke husets for- og bagside for at se  
om alt er OK. 

• Hilse på dem, du møder i vores område.  
Spørg fx om du kan hjælpe med noget  
- den slags bryder en tyv sig ikke om.  

• Få flere tips på  Nabohjælp.dk

Hilsen din nabo
 
............................................................................
  Navn     

............................................................................
  Tlf. nr.    

Jeg tager på ferie  

fra d.  .......................... til d. .............................  

Jeg håber, at du vil holde ekstra øje,  
mens mit hus er alene hjemme.  

Som nabohjælper kan du fx 

• Tømme postkassen.  

• Fylde lidt affald i skraldespanden og  
parkere din bil eller cykel i indkørslen. 

• Tjekke husets for- og bagside for at se  
om alt er OK. 

• Hilse på dem, du møder i vores område.  
Spørg fx om du kan hjælpe med noget  
- den slags bryder en tyv sig ikke om.  

• Få flere tips på  Nabohjælp.dk

Hilsen din nabo
 
............................................................................
  Navn     

............................................................................
  Tlf. nr.    

Hent appen ”Nabohjælp”
der, hvor du normalt downloader 

apps på din smartphone

På fællesarbejdsdagen i marts blev der opsat 
nye bord/bænkesæt ved den store legeplads.
På de nye bord/bænkesæt kan bænken slås 
op, så man undgår at blive våd bagi.
Det kræver selvfølgelig at man husker at slå 
bænken op når man forlader den.
I et forsøg på at gøre det til rutine, har besty-
relsen sat skilte på bænkene.
Nyd de nye bord/bænkesæt, men hjælp os 
med at slå bænken op når du forlader den.
God fornøjelse!
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En dag i marts blev bestyrelsen ringet op af 
SAM-produktion, som var i gang med at pro-
ducere en mini-serie til Netflix i tre afsnit med 
arbejdstitlen ”Sygeplejersken”.
Tre scener af ”Sygeplejersken” skulle optages 
i Greve, og de stod og havde akut brug for 
P-pladser og et sted, filmholdet på 50 personer 
kunne spise frokost, når optagelserne skulle i 
gang i midten af april.
Bestyrelsen indvilligede i at SAM-produktion 
kunne låne P-pladser på betingelse af, at det 
ikke gik ud over beboernes parkeringsmulig-
heder.
Hvor vores forening skulle stå for logistik-
ken, skulle selve optagelserne optages i 
nabogrundejer foreningen i det, vi til daglig 
kalder søjlehuset. Her blev platformen under 
bebyggelsen og en af søjlegangene brugt. Den 
sidste scene blev optaget på Metavangen ikke 
langt fra Søagerparken.

Alt under kontrol
Klokken var lidt over fire om morgen onsdag 
den 13. april 2022. Uden på parkeringspladsen 
i Søagerparken øst er bestyrelsen ved at gøre 
klar til at modtage filmholdet.

Til filmproduktionen skulle der bruges en del 
udstyr og personale, som skal transporteres 
i forskellige køretøjer, derfor var bestyrelsen 
denne kolde og blæsende forårsmorgen i gang 
med at finde 40 P-pladser, der ikke blev brugt 
af beboerne i Søagerparken øst.
Små A4-sedler blev klisteret fast på asfalten, 
hvor der ikke holdt biler. Sedlerne var en 
besked til filmholdet om, at her måtte de godt 
parkere.

Vi fulgte med
For at sikre at det blev overholdt, var en fra 
bestyrelsen med til at dirigere bilerne på plads.
Klokken syv startede indtoget af køretøjer. 
Først en stor bus med hænger. Bussen, som 
udover at fungere som base og varmestue for 
filmholdet også, var kontor for produktionen. 
Bussens hænger var til at sminke skuespiller-
ne.
Efter bussen fulgte en stor kostumebil, rekvisit-
bil og et hav af mindre biler, alle med et formål 
i produktionen.

Ingen billeder
Vi måtte desværre ikke tage billeder af selve 

produktionen. Selvom selskabet nok var 
færdige med at optage scener til serien, når 
GHSnyts juni udgave skulle udkomme, så vil 
Netflix selv have styr på PR- delen.

12 års fængsel
Handlingen derimod er ikke hemmelig. I korte 
træk er det en filmatisering af bogen ”Syge-
plejersken”, skrevet af journalist og forfatter 
Kristian Corfixen.
I bogen opruller forfatteren en sag fra Nykø-
bing Falster Sygehus, hvor sygeplejersken 
Christina Aistrup Hansen blev mistænkt for at 
forgifte patienter over en længere periode, og 
som formentlig har haft en række dødsfald til 
følge.
Da man ikke 100 procent kunne bevise, at 
Christinas forgiftning var den direkte årsag til, 
at patienterne afgik ved døden, var der kun 
nok bevis til, at Christina blev idømt 12 års 
fængsel for fire drabsforsøg.

Søjlehuset som filmkulisse

Herover Christina Aistrup Hensen.

Til venstre:
Josepine Park. Hun blev set blandt skue-
spillerne. Måske er hun sygeplejesken. Vi 
får se når serien har præmiere på Netflix.
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For styr på dit affald med ny app
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.

Perfect
Waste

Afhentning af affald i marts - maj 
Tirsdag d. 7. juni 2022
Tirsdag d. 14. juni 2022
Tirsdag d. 28. juni 2022

Tirsdag d. 5. juli 2022
Tirsdag d. 12. juli 2022
Tirsdag d. 19. juli 2022
Tirsdag d. 26. juli 2022

Tirsdag d. 2. august 2022
Tirsdag d. 9. august 2022
Tirsdag d. 16. august 2022
Tirsdag d. 23. august 2022
Tirsdag d. 30. august 2022

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 con-
taineren, (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

Mad- og restaffald i perioden

Storskrald
i

perioden

Tekstil og
farligtaffald
i perioden

Tirsdag d. 28. juni 2022 Tirsdag d. 26. juli 2022 Tirsdag d. 23. august 2022

KUN
tirsdag d. 28. juni og
tirsdag d. 23. august 2022
Husk!
Tekstil skal i gennemsigtig plastpose som 
du selv anskaffer.
Miljøkassen skal være fyldt.
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Det hænder, når en medarbejder fra gartnerfirmaet ar-
bejder i vores forening, at nogen har et eller andet ønske 
eller en klage, de gerne vil tale med ham om, men det er 
ikke den rette person at kontakte.
Vi indgår en aftale med et gartnerfirma om at udføre 
forskellige gartneropgaver.
Selvom medarbejderen er fra firmaet, vi har indgået afta-
len med, kan den pågældende medarbejder ikke tage en 
beslutning om noget som helst.
Har du klager eller ønsker, så kontakt bestyrelsen, så 
videreformidler vi, hvis det er nødvendigt.
Giv ham med maskinerne mulighed for at udføre sit 
arbejde uden unødige afbrydelser.

Bestyrelsen har besluttet sig for at gøre noget 
ved biodiversiteten i vores grundejerforening. 
I første omgang vil vi koncentrere os om at så 
vilde blomster forskellige steder i foreningen. 

De er farverige og kønne at se på og til gavn 
for insekterne, som igen er til gavn for bl.a. 
vores fugleliv.
Inden for kort tid vil vi indhente tilbud på 

oprettelsen af et antal bede efter en plan, som 
vi håber, vi kan forelægge på budgetgeneral-
forsamlingen i september 2022.

På regnskabsgeneralforsamlingen besluttede vi, at der 
skal fremstilles en foreningsguide, som oplyser om, 
hvad man må, og hvad man skal søge tilladelse til, 
inden man går i gang.
I den forbindelse vil bestyrelsen bede om et møde med 
Teknik & Miljø, hvor vi vil fremlægge vores synspunkter 
på den beskrivelse, der er i det nuværende bilag 3.
Bestyrelsen vil opfordre alle, som har ønsker om store 
udvendige ændringer i den kommende tid til at vente 
eller spørge om det evt. kræver ansøgning, inden man 
går i gang.
Vi frygter, det kan ende med en betydelig regning, hvis 
man får besked på at reetablere det, man lige har brugt 
tid og penge på at få udført. Det gælder f.eks. gavle og 
hegn opført i komposit. 

Giv ham arbejdsfred

Biodiversitet i vores forening

Hold lidt
igen, hvis
du kan

Bestyrelsen

ønsker dig
og din familie
en god sommer
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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: bestyrelsen@ghsgreve.dk
Telefon: 50 69 45 68
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Har du undret dig over, hvorfor der er en lille plads forenden af Greve 
Centervej ned mod stranden?
Det er faktisk resterne af endestationen for buslinie 225. Engang var der 
en bænk og cykelstativ, men det er fortid.
Tilbage i 70erne da S-toget kun kørte til Vallensbæk Station, kørte busli-
nie 121 mellem Valby og Køge via Vallensbæk Station. Det var i lang tid 
den eneste bus, der forbandt Greve med København. Der manglede en 

bus, der kunne transportere passagerer rundt i villaområderne, der op 
igennem 60erne og 70erne var i stærk vækst.
Buslinie 225 blev oprettet, og den kørte mellem Vallensbæk Station ind 
gennem villaområderne med endestation for enden af Greve Center-
vej. Buslinien har gennem tiden ændret rute en del gange. I dag kører 
bussen som bekendt fra Hundige til Karlslunde Station.

Lidt historie:

Hvorfor ser det sådan ud?

Dronning Margrethe indvidede Vallensbæk Station d. 1. oktober 1972.
Det var DSB som stod for bustrafikken til og fra Vallensbæk. Her fra kørte også buslinie 225.
Herunder: To år efter Vallensbæk Station blev indvidet måtte DSB busserne af med DSB logoet. 
Årsagen var at  Hovedstadens Trafikselskab overtog al kørsel med buslinierne. Læg mærke til at 
busserne herunder er de ældste fra DSB vognpark. Snart skulle nye gule busser erstatte dem.


