
Sidste nyt  

 
Den 18. oktober 2017 

Overflytningen til det nye web hotel er nu komplet. Der kan stadig være links, som ikke er 

aktive, men disse vil løbende blive fjernet. Bestyrelsen modtager meget gerne 

kommentarer og forslag til ændringer omkring udseende og indhold på 

lundemosegaard@lundemosegaard.dk  

 

Den 5.oktober 2017 

Hjemmesiden "lundemosegaard.dk" skifter web hotel og bliver omlagt, derfor har siden 

ændret udseende. Der kan være links og sider der ikke virker under omlægningen. 
  

Den 27. december 2016  

Fra nogle af grundejerforeningens medlemmer er vi blevet informeret om, at de har 

anmeldt, at der er rotter i vores område, som omfatter Lundemosen, Storeholm og 

Lilleholm.   

Rotterne kom fra en nedbrudt kloak på Lundemosen og i området mellem SFO’en og  

Lundemosen, samt i en have på Storeholm og omkring skolens boldbane. Kommunens 

rottefænger blev tilkaldt i alle tilfælde.    

Vi skal derfor henstille til vores medlemmer at være opmærksom på rottebesøg på 

grunden, og at   

- haveaffald, nedfaldsfrugt, osv., afleveres til affaldsordningen, så dette ikke er en 

fødekilde til rotterne.   

- foder til kæledyr høns, mv., opbevares ansvarligt, så rotterne ikke har adgang til dette.   

    

Vi har informeret de omkring liggende grundejerforeninger og Greve kommune, så vi 

håber, at de omkringliggende grundejerforeninger giver tilsvarende orientering og 

opfordring til deres medlemmer  

Den 21. april 2016  

Greve Vandværk er gået i gang med at udskifte alle vandmålere i forsyningsområdet til 

fjernaflæste målere. Vi forventer at udskifte ca. 3000 vandmålere i år 2016. Vi forventer, at 

vandmålerne i din grundejerforenings område bliver udskiftet i juni måned. Et par uger inden 

udskiftningen bliver de enkelte husstande adviseret via et husstandsomdelt brev.  

Info fra vandværket kan hentes her  

Den 2. november 2015  
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Vejbelysning  

 

 

Print  

 

Del  

Her kan du læse, hvor du kan henvende dig, hvis der mangler lys på veje og stier eller i signalanlæg.  

Greve Kommune har ansvaret for belysnings- og signalanlæg på veje og stier.  

I Greve Kommune er der over 14.000 lamper. ELTEL Networks vedligeholder belysningen på 

kommunale og private veje og stier, mens kommunen vedligeholder belysningen i tunnellerne.  

Hvor skal du henvende dig, når der er fejl på gadebelysning, 

belysning i tunneller og signalanlæg?  

• Gadebelysning:   

Send en mail på  DK-vagt@eltelnetworks.com, eller kontakt ELTEL Networks, Teknisk 

Hotline på tlf. 8813 5292. Der er åben 24 timer i døgnet, alle dage i ugen og 365 dage om 

året. Observerer du en fejl, hvor der er risiko for stød eller er hele områder uden lys, så 

kontakt altid Teknisk Hotline på tlf. 8813 5292.  

   

• Belysning i tunnellerne og defekte signalanlæg:   

Kontakt Center for Teknik og Miljø, Vej- og Landskabssektionen på email 

VLM@greve.dk på tlf. 4397 9797.   

Uden for normal arbejdstid skal defekte signalanlæg anmeldes til Politiet på tlf. 4615 1448.  

Ændring af belysning på private veje og stier  

Hvis du eller grundejerforeningen ønsker, at der opsættes nye lamper på jeres veje eller stier, skal 

du henvende dig til Greve Kommune, som i samarbejde med ELTEL Networks udarbejder projektet 

og beregner anlægs- og driftsudgifterne for anlægget.  

  

Kommunen betaler ikke udgifterne til anlæg af vejbelysning på de private fællesveje og stier.   

Med venlig hilsen  

Jan Toudal  

Lundemosen 7  
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2670  Greve  

Danmark  

   

   

   

   

Den 11. Februar 2015  

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at tjekke nabohjælps hjemmeside  

www.nabohjælp.dk/TilmeldGratis  

Den 5. Januar 2015  

I forbindelse med det omdelte girokort (kontingentbetaling) er der opstået en fejl. Det første 

felt skal/kan ikke udfyldes. I det sidste felt skal bindestregen fjernes så nummeret bliver 

"7219059". I feltet "bemærkninger" skal der f. eks. skrives kontingent. Mvh  

Kasseren Karsten Høyby, Lundemosen 31, tlf. 20 73 13 78  

   

   

Den 20. november 2012  

Gartneren meddeler, at nye vejtræer på Storholm og Lundemosen vil blive plantet sidst i 

november.  
   

Den 1. maj 2012  

Vejtræerne på Storeholm stamvej er fjernet og der er foretaget rodfræsning. Nye træer vil 

blive plantet efteråret 2012.  
   

Den 23. februar 2012  

På den ekstraordinære generalforsamling, afholdt 8. februar 2012, blev forslag til aftale, 

omkring  vejtræer, godkendt. Vi returnerede straks aftalen, til GK. i underskrevet stand. 

Den 21. februar 2012 modtog vi Kommunens godkendelse. Aftalen kan hentes her.  
   

Den 31. januar 2012  

I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling, den 8. februar 2012 kl. 19.00, på 

Hedelyskolen kan en ruteplan hentes her. Derudover vil vi opsætte pile på skolen som 

viser vej til lokalet.  
   

Den 29. januar 2012  

Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling den 8. februar 2012 inkl. bilag kan 

hentes under generalforsamlinger.  
   

Den 6. december 2011 Vejtræer  

Vi modtog en e-mail, fra Greve Kommune, den 29. november 2011 med et vedhæftet 

forslag til aftale om overtagelse af vejtræerne. På generalforsamlingen den 4. april 2011 
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http://www.nabohjælp.dk/TilmeldGratis
http://www.nabohjælp.dk/TilmeldGratis
http://www.nabohjælp.dk/TilmeldGratis
http://www.nabohjælp.dk/TilmeldGratis
http://www.nabohjælp.dk/TilmeldGratis
http://www.lundemosegaard.dk/Underskrevet_kontrakt_vedr._vejtraer_i_Grf.pdf
http://www.lundemosegaard.dk/Underskrevet_kontrakt_vedr._vejtraer_i_Grf.pdf
http://www.lundemosegaard.dk/Underskrevet_kontrakt_vedr._vejtraer_i_Grf.pdf
http://www.lundemosegaard.dk/Ruteplan.pdf
http://www.lundemosegaard.dk/Ruteplan.pdf
http://www.lundemosegaard.dk/Ruteplan.pdf


lovede vi, at denne aftale skal godkendes på en ekstra ordinær generalforsamling. Vi vil 

derfor snarest indkalde til en ekstra ordinær generalforsamling. Til orientering kan 

bestyrelsen godt godkende aftalen. E-mailen kan hentes her og aftalen kan hentes her.  
   

Den 12. oktober 2011  

Vi modtog er brev fra Greve Kommune, som oplyser at i den kommende tid vil 

Elluftledninger blive udskiftet med El- kabler i jorden. Brevet er dateret 10. oktober 2011 og 

kan hentes her.  
   

Den 30. juni 2011  

Pas på når postkassen skal i jorden  

30. jun. 2011 10.33 Trekanten  

I løbet af i år skal mange flytte deres postkasse ud til vejen, og det kan godt give 

uforudsete problemer.  

Den nye postkasselov dikterer, at alle der bor i hus inden nytår skal sørge for, at 

postkassen står i skel.  

Mange hænger postkassen på en pæl - men tænk dig om før du graver huller i jorden, 

lyder rådet fra el-installatør Christian Bækker fra Tre-For.  

- Når man graver i jorden ud mod offentlig vej, så vil man ofte finde ledningsanlæg i jorden, 

og det er forbundet med stor fare at pågrave dem.  

Ledninger er en halv meter nede  

Der er forskel på hvor dybt ledninger og kabler ligger nede i jorden, men Tre-Fors ligger 

typisk 50 centimeter under overfladen eller længere nede.    

Christian Bækker råder alle der skal grave ved skel til at søge de nødvendige 

ledningsoplysninger på Tre-for elnets hjemmeside først. Her kan man finde oplysninger 

om, hvad der er gravet ned af ledninger - og hvor de er. Hvis man ikke gør det, kan det gå 

rigtig galt.  

- Så risikerer man jo at pågrave vores ledningsanlæg. Og det kan jo give 

forstyrrelser på nettet. Altså man kan få afbrydelser i strømmen.  

- Det kan i den grad påvirke både dig selv og dine naboer, og er man rigtig 

uheldig, så kan det også give skader inde i husene på elinstallationerne, siger Christian 

Bækker, der fortæller, at den der graver også risikerer at få stød.  
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Den 19. marts 2011  

Hver opmærksom på, at der for tiden kører en grå varevogn rundt i området, som tilbyder 

fliselægning, med engelske nummerpladder.  
   

Den 10. februar 2011  

   

Vejtræer  

Til orientering har vi endnu ikke modtaget et udkast til ny aftale mellem Greve Kommune 

og Lundemosegaard. Vi håber at kunne præsentere et aftaleforslag på den kommende 

generalforsamling.  
   

Den 1. december 2010  

   

Vejtræer  

Den 25. november 2010 blev der afholdt møde i TM udvalget ang. vejtræer i 

Lundemosegaard.  

Referat fra dette møde kan hentes her.  

Principper for vejtræer i Greve Kommune kan hentes her.  

Det skal i øvrigt oplyses at der vil blive fremsendt regler for pleje af vejtræer til alle 

grundejerforeninger.   
   

Den 30. november 2010  

Snerydning  

Ryd sneen inden kl. 07 - eller det kan koste dig millioner  

Grundejere, viceværter og helt almindelige fodgængere døjer med følgerne af de smukke 

sneflokke, der er kommet vrimlende over landet den seneste uge. Grundejere og 

viceværter, fordi de har pligt til at rydde fortovene for sne og sikre, at der er fremkommeligt 

og ikke er glat. Fodgængere skælder først og fremmest ud, når de mister fodfæstet og 

skøjter afsted - fordi der ikke bliver sneryddet. Men det er et lovkrav at sikre, at fortovene 

er fremkommelige og ikke glatte. Det er altså ikke noget, man kan gøre, når man 'ligesom 

føler for det'.  
   

Den 31. oktober 2010  

   

Vejtræer                                                                                                                                                    Bes 

tyrelsen har afholdt møder med GK hhv. i august og oktober omkring pleje og 

vedligeholdelse af vore træer. Vi er fortsat ikke nået til enighed, men forventeligt bliver 

emnet drøftet på møde 25. november 2010 i Teknik og Miljøudvalget. Til orientering 

vedlægges de af os udarbejdede referater fra disse møder, som er udtryk for vores 

opfattelse af disse møder (da vi ikke er helt enige med GK om indhold og formuleringer). 

Referat fra møde den 26. august kan 2010 hentes her og referat fra møde den 4. oktober 

2010 kan hentes her.  
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Den 18. oktober 2010  

   

Vejtræer:  

På mødet den 4/10-10 lovede forvaltningen at komme med et udspil til os for kommentarer 

inden det forlægges T&M. Referat fra GK vil blive lagt ind på hjemmesiden når vi modtager 

det og har kommenteret det.  
   

Den 16. oktober 2010  

   

Placering af postkasser  

Ældre villaer og rækkehuse opført før 1973 skal inden 1. januar 2012 have placeret en 

brevkasse ved indgangen til parcellen.  

For landbrugsejendomme og lignende skal brevkassen inden 1. januar 2012 være placeret 

ved det naturlige skel til ejendommen, dog således at der maksimalt er 50 meter fra 

boligen til brevkassen. Brevkassen skal være placeret på et sted, som er tilgængeligt fra 

bil, men så vidt muligt fleksibelt efter, hvad den enkelte husstand ønsker.  

Der kan dispenseres fra kravet om brevkasse under særlige omstændigheder, f.eks. når 

der er tale om fredede ejendomme, eller der er fysiske forhold, såsom brandtekniske 

forhold, der gør sig gældende.  

Alle, der ikke kan hente brevene selv, får tilbud om post til døren.  
   

Den 10. oktober 2010  

   

Hegn mod veje og stier:  

Vi modtog brev fra Kommunen, den 6. oktober 2010, som meddeler, at de nuværende 

regler bibeholdes. Vi oplyste på generalforsamlingen, at vi havde forslået en ændring fra 

1,5 meter fra skel til 0,75 meter. Kommunen har spurgt en række grundejerforeninger og 

her var der stemning for, at bibeholde de nuværende regler. Brevet kan hentes her  
   

Den 2. oktober 2010  

   

Vejtræer:  

Til jeres orientering er vi indkaldt til møde den 4. oktober 2010.  
   

Den 9. september 2010  

   

Vejtræer:  

Greve Kommune havde dobbelt booket nogle møder hvorfor mødet 9/9-10 blev udskudt – 

ny mødedato afventes.?  
   

Den 2. september 2010  

   

Vejtræer:  

Til jeres orientering var vi til møde med Greve kommune den 26/8-10 og vi er inviteret til 

nyt møde den 9/9-10.  

http://www.lundemosegaard.dk/Regler_for_hegn_%20bibeholdes_061010.pdf
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Den 2. september 2010  

Vi har fået oplyst fra en beboer, at der for tiden kører en hvid pick-up med påskriften 

"Stensætning" rundt i Lundemosen og ringer på. Personen, en mand, taler engelsk, og 

tilbyder "billig" stensætning.  
  

De senere år er vi jo i avis m.m. blevet advaret mod sådanne tilbud, hvor arbejdet jo heller 

ikke har været tilfredsstillende.  

Den 21. august 2010  

Efter det kraftige regnvejr tirsdag og onsdag fandt vi det rigtigt, at indlægge nogle 

erindringsfoto fra 2002, hvor Lundemosegaard blev hårdt ramt. Fotoserien kan 

hentes her.  Den 24. juli 2010  

Vejtræer:  

Hermed GRF notat af 200410, som GRF afleverede i en 42 siders dokumentation - og en 

9 sider lang fotodokumentation. Den samlede dokumentation blev afleveret til Greve 

Kommune på møde d. 5/5-2010. Notatet kan hentes her.  

Den samlede dokumentation beskriver hvorfor der har været tvivl om, hvem der egentlig 

skal vedligeholde vores træer. Selvom Greve Kommune i 2009 pludselig fremlagde en  

beslutning i forbindelse med vejenes overgang til at blive offentlige truffet af 

kommunalbestyrelsen i 1978, som pålægger grundejerne plejeansvaret, så viser 

dokumentationen klart, at vedligeholdelsen har været drøftet mindst 6 gange undervejs i 

denne periode, hvor Greve Kommune hver gang har afsluttet diskussionen med, at det 

vistnok alligevel var kommunen, som havde opgaven og ansvaret. Derfor har der været 

tvivl om plejeansvar. GK lovede os en lempelig plejeplan, på et møde i 2008, da vi fik at 

vide, at vi ikke kunne slippe for plejen af træerne på baggrund af beslutning i 1978. 

Kommunen har efterfølgende valgt alligevel ikke at give os en sådan plejeplan.  

I stedet blev vi pålagt at ”følge almindelige plejeprincipper for vejtræer”, hvilket vi overlod til 

vores gartner. Efterfølgende har kommunens sagsbehandler udtalt følgende til pressen:  

" At der generelt ikke er regler for, hvordan en boligforening eller en 

grundejerforening beskærer sine træer”.  

Medlemmer af  GRF Lundemosegaard, vil på opfordring via hjemmesidens "Skriv til 

bestyrelsen", kunne få tilsendt den 42 sider store dokumentation som pdf-fil.  

Omtalte fotodokumentation, som viser hvordan træer bliver beskåret i Greve Kommune, 

kan hentesher.  
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Den 22. juli 2010  

Vi er nu blevet kontaktet af Greve kommune som ønsker at etablere et møde med os i 

august måned med henblik på løsning af træsagen som kommunen har rejst overfor 

grundejerforeningen.  

Den 20. juli 2010:  

Til info.:  

Grundejerforeningen Lundemosegaard.                                                      Greve 19. juli 

2010.   

Pressemeddelelse  

Vedrørende  

”millionkrav for skamferede vejtræer”, ”hærværk” etc.  

DR1 har gennem dagen i forskellige udgaver haft en historie om, at Greve Kommune har 

fremsat erstatningskrav over for Grundejerforeningen Lundemosegaard på kr. 940.000. 

Historien er en fortsættelse af den (samme) historie, som TV2 Lorry lancerede 30. marts 

2010. Endvidere har samme historie efterfølgende været bragt i de lokale medier (Greve 

Nyt).  

Grundejerforeningen har generelt afstået fra at kommentere historierne, idet vi indtil i dag 

har haft et ønske om at sagen blev løst i dialog med Greve Kommune og  

Grundejerforeningen. Specielt fordi Greve Kommune efter vores bedste overbevisning har 

handlet uden at kende alle informationer og detaljer.  

At sagen endnu engang dukker op i pressen tolker vi som, at Greve Kommune ønsker 

dialogen ført i pressen og ikke parterne imellem, idet dette er tredje gang, vi oplever 

oplysninger og udtalelser fra kommunen i pressen uden at vi var informeret forinden.  

Af hensyn til vore grundejere ønsker vi derfor, at bidrage med nogle faktuelle oplysninger, 

som ikke er fremgået fra kommunens side til pressen.   

1. Vi har endnu ikke modtaget noget konkret erstatningskrav. Derfor ved vi heller ikke 

hvad præmisserne for et evt. erstatningskrav er. Vi er bekendt med, at sagen har 

været drøftet i Teknisk udvalg 8. april 2010, på baggrund af forvaltningens 

indstilling, og at samme udvalg gav tilsagn om, at forvaltningen skulle fortsætte 

sagen frem mod et erstatningskrav.  

2. Greve Kommune lovede på et møde 8. maj 2008, at der ville blive udarbejdet en 

plejeplan, herunder blandt andet med pleje og beskæringer af træer, tillige med at 

der ville blive tale om en lempelig plejeplan, således at det ”ikke ville koste 

foreningen en formue”. Plejeplanen er aldrig modtaget. Først da beskæringen er 

udført kommer der en reaktion fra kommunens side, efterfulgt kort tid efter med et 



oplæg til krav om erstatning, i øvrigt lanceret til TV2 Lorry samtidigt med at 

grundejerforeningen modtog oplysning herom.    

3. Greve Kommune har, efter at de overtog træerne fra Grundejerforeningen tilbage 

omkring 1978, generelt undladt vedligeholdelse.  

Derfor var der et stærkt behov for, at der skulle gøres noget ved træerne. Greve 

Kommune har siden 1978 gentagne gange bekræftet, at kommunen har 

plejeansvaret for træerne.  

4. Vi har søgt dialog med Greve Kommune siden kommunen rejste sagen, men bliver 

mødt med udsættelser. Vi fik dog gennemført et møde 5. maj 2010, efter at vi 

havde anmodet borgmesteren om mødet. På mødet blev Greve Kommunes 

repræsentanter meget overraskede over vores opfattelse af sagen. Fordi 

grundejerforeningen påviste en lang række fejlagtige påstande fremført af 

kommunen, hvilket kommunens repræsentanter ikke havde kendskab til.  

5. Vi forsøgte at få en dialog med Teknisk udvalg, inden de traf beslutning på mødet 8. 

april 2010, men udvalget ønskede ikke at høre grundejerforeningen forinden. 

Udvalgets beslutning blev derfor truffet på baggrund af forvaltningens indstilling, 

uden at grundejerforeningen havde fået lejlighed til at give eller fremsætte 

bemærkninger forinden.  

6. Greve Kommune har fået beskæringen vurderet af eksperter og ud fra dette 

beregnet et erstatningskrav. Vi kunne konstatere, at den første ekspert, som i marts 

måned 2010 i TV2 Lorry var med til at vurdere det udførte arbejde, ikke kendte 

forskel på kirsebærtræer, æbletræer, rønnebærtræer, paradisæbletræer m.fl. som 

står på vore veje. Da kommunen bliver klar over sine fejltagelser, vælger man et 

firma, som er eksperter i genplantning af store træer. Dette firma gennemfører en 

undersøgelse sammen med kommunens primære sagsbehandler, som har  

forestået oplæg til kommunens politiske behandling. Rapporten har ingen konkrete 

konklusioner generelt, men træerne anbefales udskiftet. Det anføres dog også 

flere steder, at træerne kan reddes ved en efterfølgende, mangeårig 

vedligeholdelse.  I oplægget til Teknisk udvalg anbefales alle træerne udskiftet 

med nye 4 – 6 meter høje træer.Her til skal dog bemærkes, at grundejerne 

generelt ikke er interesseret i for høje træer, bl.a. fordi en i forvejen ringe 

vejbelysning flere steder forringes yderligere med høje træer.  

7. Vi undrer os over, at al dialog fra Greve Kommune sker i pressen, uden at 

grundejerforeningen bliver informeret. God offentlig forvaltning tilsiger, at berørte 

parter bliver hørt inden der fremsættes erstatningskrav mv.  

Efter vores opfattelse har grundejerne betalt træerne, og selvom Greve Kommune overtog 

træerne, blev det først i 2009 oplyst, at grundejerne ifølge en beslutning tilbage fra 1978 

skulle have stået for vedligeholdelsen. Greve Kommune fik altså overdraget de træer, som 

grundejerne har betalt, som kommunen så undlader at give nogen form for pleje. Ca. 30 år 

efter får vi oplyst, at vi selv skulle have udført plejen. Da vi i 2009 vedkender, at vi skal 

udføre arbejdet, tager vi skridt til at pleje træerne ved at få foretaget en beskæring, hvorpå 

Greve Kommune reagerer.  



Den 13. juni 2010  

Greve Kommune beder os hjælpe med at holde Kommunen velholdt  

Kommunen skriver følgende på deres hjemmeside:  

Til daglig sørger vi for, at Greve Kommune fremtræder så pæn, ren og velholdt som muligt og er 
sikker at færdes i. Alligevel kan der være forhold, som vi ikke er opmærksomme på. Med et klik på 
et kort kan du nu give os et praj om sådanne forhold.  

Kommunen beder os derfor give et praj om dårlig vedligeholdelse hvilket kan gøres  her!  

Den 12. juni 2010  

Vi lovede på generalforsamlingen at holde medlemmerne orienteret omkring vejtræer:   

Vi kan indtil nu oplyse, at vi har været til møde med Viceborgmester Brian Hemmingsen og 
Centerchef Jesper Brandt den 5/5-10.  

På mødet fremlagde vi vores synspunkter hvor vi bl.a. oplyste at det ikke kun var kirsebærtræer, 
men at der var mange forskellige typer af træer i vores område.  

På grund af vores fremlæggelse af sagen, følte Kommunen sig foranlediget til at gennemgå alle 
træernes tilstand samt hvilken slags træer der reelt er plantet som vejtræer.  

Vi afventer derfor referatet fra mødet og resultatet af denne gennemgang.  

Den 11. juni 2010  

P&V her meddelt at de regner med at vores område bliver fejet første gang medio juli md., men 
med den manko at vejr og vind kan rykke noget på tidspunktet. I år er det besluttet at alle boligveje 
bliver fejet 2 gange, så P&V kommer igen med fejemaskinen senere på året.  

Den 26. januar 2010  

Til orientering bliver alle vejtræerne på sidevejene beskåret. Nogle i denne her uge og resten fra 
og med uge 7.   

Den 4. december 2009  

Vi har i dag modtaget regler for brug af brændeovne. Reglerne kan hentes under offentlige 
bestemmelser  

Den 2. juni 2009  

Til alle beboer og især dem der bor ud til skolestierne. Der er for tiden nogle personer som finder 
det morsomt at kaste sten ind i gennem ruderne. Derfor, hvis muligt, må i gerne registrere hvem 
det er. Politiet er blevet underrettet og kender til problemet.    

http://www.greve.dk/Greve/Kontakt/Giv%20os%20et%20praj.aspx
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Den 1. maj 2009  

Kommunen er ved at kontrollere vores område for ikke levende hegn etc.  

Derfor vær opmærksom på, at der ikke må opsættes hegn som ikke er levende hegn mod veje og 
stier. Se vores deklarationer og spørg kommunen og få deres accept hvis der er tvivl. Hvis ikke i 
har Kommunens accept kan det gå helt galt og jeres investering på hegnet vil være spildte.  

Den 15. marts 2009  

Vand i Greve er stoppet eller gået i dvale den 11. marts 2009 med følgende begrundelse:  

Efter en længere periode med vigende interesse for Vand i Greve, har vi besluttet at lægge 

borgerinitiativet i mølposen indtil videre. Hjemmesiden vil dog bestå, men vil kun blive 

opdateret, såfremt Vand i Greve igen aktiveres.  

Den 5. februar 2009  

Greve Byråd har vedtaget at drive sin spildevandsopgave i aktieselskabsform fra nu af.  
Kommunen etablerer derfor nu et slags ”datterselskab” med selvstændig økonomi og egen 
bestyrelse.  
Byrådet er derfor i gang med at sammensætte bestyrelsen for selskabet. Selskabets bestyrelse  
skal bestå af i alt 7 medlemmer, heraf 4 fra byrådet, 1 fra brugerne, 1 fra medarbejderne samt 1 
udefra, som bliver bestyrelsesformand.  

Byrådet udpeger bestyrelsen, men ønsker at brugerrepræsentanten udpeges blandt grundejerne i 
kommunen - efter indstilling fra disse.  

På den baggrund indkalder kommunen interesserede grundejere i kommunen til møde onsdag 
den 25. februar 2009 kl. 19.00 på Greve Gymnasium, Rådhusholmen 12, 2670 Greve  

Hvis i ønsker at deltage skal i medbringe dokumentation for dit ejerskab i form af 
ejendomsskattebilletten for 2009 til mødet !  

Den 25. januar 2009  

I skal være opmærksomme på, at fra oktober/november 2009 kan vi modtage mange nye 
digitalkanaler fra www.Boxertv.dk med en almindelig lille udendørs eller indendørs antenne.  

På Boxers hjemmeside er der en liste over godkendte TV, som skal være udstyret med en MPEG4 
tuner og en kortlæser til afkodning af de kodede signaler. Alternativ kan man købe en MPEG4 
digitalboks med kortlæser som kobles til det gamle TV via et scarkabel.  

Til dem der fortsætter med at være tilkoblet på kabelnettet vil der ikke ske ændringer.  

Den 24. januar 2009  

Legionærsyge er en alvorlig lungebetændelse forårsaget af en bakterie kaldet Legionella 
pneumophilia.  

http://www.boxertv.dk/
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Legionella smitter gennem vand. Det foregår hyppigst ved indånding af små vandpartikler fra 
eksempelvis brusere, der er forurenet med legionella-bakterier.  

Sygdommen kan ikke smitte fra person til person.  

De første symptomer er typisk som ved en influenza. Sygdommen udvikler sig herefter videre til 
lungebetændelse ofte med symptomer i centralnervesystemet, lever og nyre. Legionella behandles 
med antibiotika.  

Hvilken temperatur skal det varme brugsvand have?  

Ifølge Seruminstituttet skal temperaturen være større end 50 grader.  

Se http://www.ssi.dk/sw3493.asp  

Den 2. januar 2009  

Fra Forsyningsafdelingen har vi modtaget følgende:  

Projektet i Lundemosen kører. Der er ved at blive opstillet hydraulisk model for Lundemosen, som 
vil blive kalibreret og valideret med de målinger som er indsamlet i 2008. Når den numeriske model 
er klar vil der blive udarbejdet forslag til klimatilpasningen af området i henhold til byrådets 
beslutning om at hele Greves regnvandssystem skal klimatilpasses. Lundemosen er således et af 
de første områder der klimatilpasses. Forslagene vil blive politisk behandlet og der vil derefter blive 
udarbejdet et detailprojekt hvorefter anlæggene implementeres.  
   

Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt give dig datoen for den politiske behandling, men jeg 
forventer at den vil foreligge i første halvår af 2009.  

Den 3. december 2008  

Oversvømmelser i Greve Kommune  

I sommer blev Birgit Paludan fra Forsyningsvirksomheden interviewet af DR Undervisning i 
forbindelse med en udsendelsesrække, der bl.a. skulle sætte spot på klimaforandringer og 
konsekvenserne heraf.  
  

Resultatet blev en udsendelse, som ligger online her. Udsendelsen sendes tillige flere gange og på 
skiftende tidspunkter på DR1 i denne uge.  
  

Alt i alt tegner udsendelsen et ganske godt billede af, at kommunen har taget sidste års 
oversvømmelser alvorligt og bl.a. sikret Godsparken langt bedre end hidtil. Og det kan vi, der bor i 
netop dette område, ikke tillade os at være helt utilfredse med.  
  

Men se udsendelsen og døm selv..  

Den 15. oktober 2008  

Vær opmærksom på, at der ikke må opsættes hegn som ikke er levende hegn. Dvs. f.eks. 
træ hegn. De skal stå inde på egen grund. Se vore deklarationer og spørg kommunen og 
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få deres accept hvis der er tvivl. Hvis ikke i har Kommunens accept kan det gå helt galt og 
jeres investering på hegnet vil være spildte.  

Den 17. juli 2008  

Forsyningsafdelingen har oplyst følgende:  

Målerne i Lundemosen er i fuld gang. De vil blive brugt til at udarbejde en model, som skal give 
forslag til tiltag i Lundemosen, så vi sikrer serviceniveauet på regnvandssystemet - også i 
fremtiden (klimatilpasning). Modellen bliver opbygget i efteråret og rapporteringen vil foreligge 
ultimo 2008/primo 2009.  

Den 17. maj 2008  

Miljøministreret er klar med lovforslag omkring brændeovne. Hvis lovforslaget bliver vedtaget kan 
man få kr. 4000 skattefrit til nedlæggelse eller lukning af brændeovnen. I kan hente forslaget her.  

Den 8. april 2008  

Projekt 8-tallet blev vedtaget på byrådsmødet den 1. april 2008. Det er planlagt at udbygge eller 
forbedre 8-tallets funktion i november 2009. Herefter skulle risikoen for oversvømmet huse omkring 
8-tallet blive blive langt mindre.  

Den 31. marts 2008  

Kommunen anvender nu damp til fjernelse af ukrudt langs kantstenene og er i gang med, at fylde 
kanterne op på Lundemosens stamvej med asfalt.  

Den 13. marts 2008  

Gruppen for Vand i Greve har drøftet og besluttet, baseret på en ide fra K. Hasse Nielsen, 
Lundemosen 63, at udarbejde et katalog, der indeholder de grundejerforeninger, der blev berørt af 
oversvømmelserne i bla. juli måned 2007.  

Den 21. januar 2008  

Angående oversvømmelser i Greve Kommune er der nu en rapport fra DTU med en uhørt skarp 
kritik af Greve Kommune. Rapporten kan hentes på www.vandigreve.dk  

Den 10. november 2007  

35 grundejerforeninger i Greve samarbejder nu for at sikre, at kommunen tager risikoen for nye 
oversvømmelser alvorligt. Bestyrelsen for Grundejerforeningen Lundemosegaard støtter dette 
initiativ. Se borgerbrev under regnvandsafledning.  

Den 1. november 2007  

Vedrørende vintervedligeholdelse af Lundestien og Kildestien har Kommunen meddelt følgende:  

Med det ændrede serviceniveau for vintervedligeholdelsen på offentlige veje og stier og med det 
nye regulativ er der sket væsentlige ændringer og forringelser.  
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Ændringerne på de private fællesstier gælder også selvom de benyttes af skolebørn, sådan som 
det er tilfældet hos os og i flere andre grundejerforeninger.  

Den 25. oktober 2007  

Vi har meddelt Kommunen, at nok er stierne vist som private, men er udlagt til skolestier som er 
meget befærdet. Derfor mener vi, at det er en Kommunal opgave at sørge for sikkerheden på 
skolestierne. Vi afventer endnu svar.  

Den 25. oktober 2007  

Kommunen har oplyst, at vi selv skal vintervedligeholde vores del af Lundestien og Kildestien  

Den 20. august 2007  

Til orientering er det en sørgelig oplevelse, at gå en rundtur i vores område. Alt for mange 
grundejere har ikke sørget for, at klippe hækkene ordentlig ind. Der er mange hække som spærrer 
mere eller mindre for fri passage på fortovene. Der er også mange steder hvor grene hænger 
udover hækkene hvor man er nødt til at bukke sig. Fortovene ud for de fleste grunde er også fyldt 
op med ukrudt. Derfor klip hæk, fjern grene, ukrudt og fej en gang imellem. En grundejer har 
efterladt en bunke flis på græsrabatten på Lundemosens stamvej, således at P&V ikke kan klippe 
græsset omkring dette område. Det er ikke særlig hensigtsmæssigt at efterlade sine egne bunker 
på denne måde.  

Den 30. juli 2007  

Græsklipning  

Til vores glædelige overraskelse har P&V klippet græs i dag på Lundemosens stamvej og det er 
betydelig pænere end den forrige græsklipning.  

Den 27. juli 2007  

Græsklipning  

Om vi kan lide det eller ej kan vi oplyse, at græsset på 
Lundemosens stamvej opfylder de krav Kommunen har til 
græsklipning.  

   

   

   

Den 19. juni 2007  

Indbrud i boligerne  

Der er for tiden mange indbrud i vores område. Derfor vær opmærksom på personers adfærd og 
om muligt noter ned så der kan afleveres et signalement til politiet.  



Den 30. maj 2007  

Debat om fortætning af vores parcelhusområder:  

Alle grundejerforeninger var inviteret til en debat den 30/5-07 i Portalen fra kl. 19.00 til 22.00, hvor 
hele bestyrelsen for Lundemosegaard deltog.  

Kommunen ønsker, at parcelhusområderne eventuel fortættes således, at der kommer til at bo 
flere familier på samme område.  

Det kan ske individuelt, dvs. at der kan gives tilladelse til, at bygge et hus mere på ens grund f.eks.  
som kotelet grund eller ombygning/udbygning af et eksisterende hus som bliver omdannet til et 
dobbelt hus.  

Det kan også være flere grundejere som slår sig sammen og opretter boliger hen over skel.  

Bemærk, at ifølge vores Borgmester var det kun en debat og hvis grundejerne ikke vil bliver det 
ikke til noget.  

Referatet fra debatten kan hentes her og der kan læses meget mere på www.greve.dk/parcelhuse 

Den 30. maj 2007  

Nedlæggelse af fiberkabler  

De steder hvor Dong udskifter el-masterne til jordkabler bliver der samtidig lagt fiberkabler bl.a. i 
grundejerforeningen Toftdahl.  

Vi får nok ikke dette alternativ til TDC, idet vi har ikke el-master.  

.  
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