
Forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen i Ny Hvidovre 

 

1) Forslag fra Liselotte Henriksen, modtaget d. 24. februar 2023 

 

Kære Nyhvidovre 

Der er mange brændeovne i vores område.  

Selvom der er en stigende debat om at afskaffe brændeovne generelt i Danmark pga 

luftforureningen, mener jeg, at man skal have ret til at have sin brændeovn.  

Men, hvor har der været mange mange dage her i vinter og i foråret, hvor vi glade har åbnet vinduer 

og/ eller døre for at få frisk luft og for at få luftet ud, men er blevet meget frustrerede og skuffede. 

Luften, der kommer ind er så fyldt med tung røglugt fra brændeovne, at det kan være svært at 

trække vejret og ofte er vi nødt til, straks at lukke vinduet igen pga den tunge brændeovnsdunst. 

Man bliver vred og frustreret, fordi det simple behov for at lukke frisk luft ind i sin bolig simpelthen 

ikke er muligt. 

Jeg appellerer til Grundejerforeningen om at gøre noget ved problemet og vil gerne bede om at få 

sat et punkt på dagsordenen til grundejerforeningsmødet, d. 21. marts om dette problem. 
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2) Forslag fra Preben Jensen, modtaget d. 25. februar 2023 

Til Poul R. Andersen, formand for Ny Hvidovre grundejerforening. 

Forslag til punkt på dagsorden til generalforsamlingen d. 21/3-2023. 

Forslag:  

Rottebekæmpelse og kloakrenovering. 

Motivering: 

Kommunen har oplyst at rotteaktiviteten generelt er øget. Vi er i vores område blevet informeret 

om. at der visse steder bliver gjort noget ved kloakkerne. Dog er det ikke mig bekendt, hvad der er 

gjort, hvorhenne.  

Konkret har jeg rettet flere henvendelser til kommunens rottebekæmpelse om et problem ud for 

Krogstens Alle nr. 7. Her har vi observeret flere rotter, samt rottehuller ved fortovet (se medsendte 

fotos, som også er sendt til kommunen). Dette har medført besøg af ca. 10 forskellige kloak biler fra 

mange forskellige firmaer, dog uden problemet er løst. Der opstår stadig nye rottehuller på stedet. 

Det ville være rart at blive informeret om, hvad disse firmaer har udført (og hvad det evt. har 

kostet). 

Det ville måske være godt at høre om det er et mere generelt problem for flere grundejere. 
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3) Forslag fra Anne Mette Dyrvig, modtaget d. 1. marts 2023 

Hej, 

Jeg kunne godt tænke mig at der kom et punkt på dagsordenen vedrørende sociale arrangementer. 

Det er mit indtryk at der i andre grundejerforeninger bliver afholdt eksempelvis fastelavnsfest for 

børn i foreningerne, og jeg synes det kunne være en god måde at lære hinanden at kende, hvis vi 

kunne gøre noget lignende.  

 


