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Læs ugens avis 
på vores app
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eller GooglePlay

Én ting er problemet med helårsbeboelse 
i kolonihaveejendomme, en anden ting er, 
at der bygges til og om - og for nogens ved-
kommende simpelthen for stort. Om de to 
ting i øvrigt hænger sammen vides ikke, 
men i nogle tilfælde gør de nok.

Problemet med at lovliggøre koloniha-
veområdet i Præstemosen er årelangt og 
vedholdende, og det koster kommunen 
ressourcer at arbejde med det.

Dermed får det også betydning for alle 
andre borgere uden for kolonihaveområ-
derne. Dels tages pengene fra fælleskassen, 
dels kunne tiden og pengene være brugt 
på noget andet, der kunne have gavnet an-
dre steder.

Som almindelig ejendomsskattebeta-
lende borger udenfor området vil man 
formentlig forarges over, at det skal være 
så svært at overholde de regler, der nu en-
gang er for kolonihaveområder. For de ko-

lonihaveejere, der overholder reglerne, må 
det ligeledes være træls, at (forhåbentlig) 
mindretallet ikke kan indrette sig efter de 
rammer, der nu er. Rammer der i øvrigt 
sikrer, at mennesker med en kolonihave 
har mulighed for et grønt og luftigt sup-
plement til deres almindelige bolig.

Nuvel, ingen er skyldige i at have over-
trådt regler, før det er bevist. Og af den 
grund må man nok acceptere, at kommu-
nens sisyfosarbejde med at lovliggøre kolo-
nihaveområdet Præstemosen er en vedva-
rende proces. Mange hurtige forslag til at 
løse problemerne med lovliggørelse af ko-
lonihaveområdet har igennem tiden været 
fremsagt. Ingen andre end det førnævnte 
sisyfosarbejde har indtil videre haft gang 
på jord.

Der findes tilsyneladende ikke lette løs-
ninger.

Sisyfosarbejde i 
kolonihaveområde

Af Kristina Young

Ugens kommentar

 ! En entreprenør har købt 
fire byggegrunde på Catherine 
Boothsvej – byggegrunde, som 
kommunens Center for Plan og 
Miljø så sent som i marts 2020 
beskrev som egnede til fire en-
familieshuse. Men nu har en-
treprenøren fået den idé at om-
danne de fire små grunde til 
syv endnu mindre grunde på 
hver 175-192 m2 og bygge 8,1 
meter høje rækkehuse på dem. 
Og han har tilsyneladende fået 
Hvidovre Kommune med på 
idéen, for lige før jul dukkede 
der pludselig en nabooriente-
ring op i naboernes indbakker.

Der er bare et par proble-
mer: Ifølge lokalplanen (by-
plansvedtægt H9) må der kun 

opføres parcelhuse på de fire 
grunde, og parcelhuse skal 
have en grundstørrelse på 
mindst 600m2. Selv hvis man 
rent hypotetisk antog, at der ef-
ter lokalplanen kunne opføres 
rækkehuse på grundene, ville 
kravet til grundstørrelse være 
350 m2. Hvert parcel skal også 
have en facade mod vej på 
mindst 16 meter, hvilket ræk-
kehusene slet ikke lever op til. 
Indkørslen, som byggeriet lig-
ger ud til, defineres ikke engang 
som vej i lokalplanen – og selv 
hvis den var, ville kravet stadig 
ikke være opfyldt.

Dvs., at byggeriet overskri-
der lokalplanen væsentligt på 
i hvert fald tre punkter: Der 

må slet ikke være rækkehuse på 
grundene. Grundene er alt for 
små. Og husenes facader er alt 
for små.

Center for Plan og Miljøs 
svar? Det kan kommunen bare 
dispensere fra.

Her hopper kæden af for os 
som den grundejerforening, 
som grundene hører under. Vi 
har ikke noget imod rækkehuse. 
Men vi har noget imod, at kom-
munen lægger op til at give så 
voldsomme dispensationer fra 
lokalplanernes regelsæt. Det er 
regelsæt, som borgerne har væ-
ret med til at udarbejde, og som 
kommunen ikke bare kan dis-
pensere fra. Det følger af plan-
lovens §19 og den tilknyttede 
praksis, at kommunen ikke kan 
dispensere fra principperne i en 
lokalplan. Og alene anvendel-
sen til rækkehuse strider imod 
lokalplanens principper.

Når kommunen overhove-

det sender sådan en sag i nabo-
orientering tyder det på, at de 
ikke anser lokalplanerne for at 
være det stykke papir værd, de 
er skrevet på. Derfor er det her 
også en sag, der vedkommer 
alle borgere i Hvidovre: Hvis 
kommunen lægger op til at give 
så voldsomme dispensationer 
nu, hvad kan så ikke fremover 
lade sig gøre i alle dele af byen?

Naboerne til grundene har 
startet en underskriftsindsam-
ling, som over 100 af de 220 

husstande i grundejerforenin-
gen i skrivende stund allerede 
har skrevet under på. Vi offent-
liggør nu underskriftsindsam-
lingen, så hvis du også vil være 
med til at vise kommunen, at 
Hvidovres borgere står vagt om 
lokalplanerne, så skriv under 
her: kortlink.dk/29xuk

Af bestyrelsen i  
Grundejerforeningen  

Svendebjerg

STOP ULOVLIGT 
RÆKKEHUSBYGGERI

Uønsket rækkehuse på Cath Boothsvej.

BESTYRELSEN i grundejerforeningen 
SVENDEBJERG om nogle ret voldsomme 
dispensationer:

 ! Vi har i kommunalbestyrel-
sen modtaget en mail fra to fa-
milier på Bibliotekvej, og der er 
kommet nogle høringssvar, som 
er skeptiske eller imod placerin-
gen på Bibliotekvej.

Jeg vil derfor redegøre for, 
hvorfor SF-Hvidovre kan støtte 
etablering af et Misbrugscenter 
på Bibliotekvej 50-52:

Det er fuldt forståeligt med 
bekymring, når der skal etab-
leres et Misbrugscenter i nær-
heden af, hvor man bor, og 
tro mig, vi har haft flere lange 
drøftelser i Social- og Arbejds-
markedsudvalget, inden vi nå-
ede frem til at anbefale det til 
Kommunalbestyrelsen. Med-

lemmer af udvalget har frem-
ført de samme bekymringer 
som er nævnt i mail og hørings-
svar, i forhold til beliggenhe-
den, salg og henkastede kany-
ler. Rusmiddelcentret i Nord, 
har været inddraget i debat-
ten, netop fordi, der er dårlige 
erfaringer derfra, med brugte 
kanyler, narkosalg og generel 
utryghed. Det har derfor været 
afgørende for SF, og hele ud-
valget tænker jeg, at der er tale 
om to meget forskellige Rus-
middelcentre.

En anden målgruppe
Der bliver tale om en anden 

målgruppe, end de misbrugere, 
der er i behandling hos KABS 
i Nord.

I det kommunale Rusmid-
delcenter, er der tale om bor-
gere over 23 år, med et lettere 
forbrug end det, der er tilfældet 
hos KABS i Nord. En anden 
meget væsentlig forskel er, at 
der ikke skal være udlevering 
af lægeordineret Metadon el-
ler lignende. Det betyder, at 
der ikke kommer til at foregå 
narkosalg og henkastning af 
brugte kanyler, som det des-
værre er tilfældet i Nord. I det 
kommunale Misbrugscenter er 
der plads til 22 borgere, og der 
vil blive tale om en rigtig god 
personalenormering til at tage 
sig godt af brugerne.

Bygningen ligger tilbage-
trukket på grunden, så der 
bliver ikke anden yderligere 
færden på Bibliotekvej, end 
brugerne, der skal frem og til-
bage. Jeg er selv socialrådgiver, 
og har, i mit arbejde, været i for-
bindelse med forskellige typer 
af misbrugere, og lang de fleste 
er bestemt ikke stolte af det, så 
de ønsker ikke ligefrem at rekla-
mere med deres misbrug. Mål-
gruppen er ikke de hardcore 
misbrugere, men misbrugere, 
der med den rette støtte, kan 
komme ud på den anden side, 
og leve et normalt liv.

Der er rigtig gode erfarin-

ger med de kommunale Mis-
brugscentre. Forvaltningen har 
undersøgt Rødovre og Glad-
saxe. Jeg har selv erfaring med 
det kommunal Misbrugscen-
ter i Albertslund. Erfaringerne 
herfra er også meget positive. 
Her kommer man godt ud af 
det med naboerne, og der er 
ikke problemer, som vi kender 
det fra KABS i Nord.

Når vi i SF-Hvidovre støtter 
projektet, er det ikke på grund 
af økonomien, men fordi vi me-
ner, at det er et langt bedre til-
bud end at købe pladser i andre 
kommuner, og et bedre tilbud 
til de, af vores borgere, som 

kæmper med misbrugsproble-
mer, at det så også er en økono-
misk fordel, er for SF-Hvidovre 
en sidegevinst. Det vigtigste er, 
at det er et bedre tilbud til nogle 
af vores borgere, der har brug 
for den form for hjælp.

Der kommer et dialogmøde, 
og jeg vil opfordre alle der bor 
i nærheden, og andre, til at 
møde op, for at få en oriente-
ring, samt mulighed for at stille 
spørgsmål.

Niels Ulsing – SF-Hvidovre
Medlem af Social- og  

Arbejdsmarkedsudvalget

IKKE SAMME SLAGS MISBRUGERE
Kb-medlem NIELS ULSING om kommunalt Misbrugscenter på Bibliotekvej 50-52:

Vandværksbygningen på Bibliotekvej.
Niels Ulsing.

 ! Efter at have fulgt debatten 
om fældningen af tre egetræer 
på Ege Alle, er der vist ikke me-
get tvivl om, at egetræerne op-
rindeligt er plantet af en (må-
ske flere) amatør(er).

Træerne har således aldrig 
haft de nødvendige foranstalt-
ninger, der skal til, for at stå 
placeret på en mindre villavej 
i Hvidovre.

Resultatet af den amatør-
agtige opsætning af træer på 
Ege Allé har været endeløs pe-
stilens for en væsentlig del af 
beboerne på vejstykket, fordi 
træerne har ødelagt fortove, 
skygget for vejbelysning og 
meget mere, som vist kun i 
ganske moderat omfang er ble-
vet håndteret af kommunen.

Har man dertil fulgt med 
i sagen om træer på Dansvej, 
som kommunen fejlagtigt fæl-
dede, er man desuden blevet 
oplyst af kommunens direktør 

på området, at forskellen på de 
to træproblematikker - og pri-
sen på dem - er, at egetræerne 
på Ege Allé kræver dyr etab-
lering af et såkaldt plantebed 
under hvert træ, samt bort-
skaffelse af forurenet jord og 
tilkørsel af ny jord. Ligeledes 
skal de nyplantede træer van-
des i de kommende tre år. De 
amatørplantede egetræer har 
aldrig haft hverken plantebed, 
uforurenet jord eller for den 
sags skyld vanding, kan man 
stilfærdigt anføre.

Tvivlsomt ræsonnement
Deraf kan man altså ud-

lede, at da træerne på Ege Allé 
blev fældet, så øjnede Hvid-
ovre Kommune mulighed for 
at sende regningen for de nød-
vendige foranstaltninger videre 
til de sidenhen hærværkssig-
tede borgere. Det svarer lidt 
til, at få stjålet en ældgammel 

cykel og insistere på, at tyven 
tog en splinterny carbon-ra-
cercykel.

Det må stå klart for alle, at 
det da er ualmindeligt tvivl-
somt, at et sådan ræsonnement 
holder i retten.

Med det urimelige og ublu 
krav bliver de benævnte fire 
beboere på Ege Allé yderli-
gere belastet, idet kravet er så 
højt, at deres træfældning nu 
af anklagemyndigheden anses 
for at være groft hærværk. Ikke 

nok med, at de potentielt skal 
betale for kommunens mang-
lende korrekte etablering af 
træerne, de risikerer også en 
dom, der kan have ganske al-
vorlige konsekvenser for dem 
– fordi kommunen tilsynela-
dende mener, at de også er an-
svarlige for de manglende for-
anstaltninger, som plantning af 
egetræer kræver.

Besindighed og eftertænk-
somhed er ord, som i hvert 
fald et par lokalpolitikere har 
efterlyst i denne absurde sag. 
Det er jeg enig i. Det havde 
klædt Hvidovre Kommunes 
medarbejdere og øverste le-
delse at erkende, at de forval-
ter borgernes muligheder og 
begrænsninger. Lidt ydmyg-
hed i forhold til denne opgave 
havde været på sin plads. Lige 
som besindighed og eftertænk-
somhed havde været til gavn 
for både borgerne på Ege Allé 
og alle andre borgere i Hvid-
ovre Kommune.

Det eneste anstændige i 
denne sag vil derfor være, at 
Hvidovre Kommune dropper 
erstatningskravet og erkender, 
at der er tale om en gevaldig 
kommunal fejlvurdering af si-
tuationen på Ege Allé.

Med venlig hilsen
Kai Rasmussen,

parcelhusejer i Avedøre

EN GEVALDIG KOMMUNAL
FEJLVURDERING AF EGE ALLE
Hvorfor skal fire borgere på Ege Allé med stort økonomisk krav og potentiel 
hærværksdom betale for noget, som aldrig før har eksisteret på Ege Allé, spørger 
forundret parcelhusejer KAI RASMUSSEN:

Kommunen fælder også træer i kvarteret ved Dybenskærvej.

 ! I Hvidovre har vi i denne uge 
fået omdelt denne flyer i vores 
postkasser.

Den er anonym, og den gi-
ver ”fakta” om hvor ufarlig Co-
vid-19 er, hvilket i min optik 
ikke er særlig troværdigt, og be-
stemt urovækkende, at der ikke 
er ”afsender” på.

Venlig hilsen
AM. K.

Avedøre

FALSK INFORMATION 
I OMLØB

Anonyme !yers har fundet 
vej til !ere hvidovreborgere.

 ! 2020 har været et travlt år i 
RegionH pga. corona. Foråret 
handlede om utallige nedluk-
ninger og omlægninger på ho-
spitalerne samt en kamp for at 
skaffe værnemidler. Dette fik 
vi løst, og lagrene er nu til-
strækkelige og med stabile for-
syningslinjer. Vi er nu midt i 
anden bølge, og det ser alvor-
ligt ud for de næste par måne-
der, indtil vi har vaccineret en 
stor del af befolkningen. Vac-
cine kombineret med afstand 
og værnemidler vil være den 
eneste muligged for at komme 
pandemien til livs, og derfor 
bør alle vaccineres med min-
dre specielle forhold gør sig 
gældende. Vaccinen er meget 
effektiv og med stort set in-
gen bivirkninger. Når det bli-
ver min tur, er jeg i den grad 

klar til at blive vaccineret.
Vi har sideløbende arbejdet 

intensivt for at løse manglen 
på alment praktiserende læ-

ger i hele regionen, og dette 
er gået over al forventning. I 
Hvidovre havde 100% af prak-
sis lukket for nye patienter i 
starten af 2019, og nu har kun 
62% af praksis i Hvidovre luk-
ket for tilgang af nye patien-
ter. Mønsteret er det samme 
i hele regionen, og det skyl-
des en massiv politisk og ad-
ministrativ indsats i Udvalget 
for Forebyggelse og Sammen-
hæng, hvor jeg sidder. Vi har 
presset massivt og gennem-
trumfet en lang række tiltag, 
som har givet pote. Godt 
nytår!

Jacob Rosenberg (K)
Professor, overlæge, 

dr.med.
Medlem af Regionsrådet 

i RegionH

– VI HAR 
GENNEMTRUMFET EN 
LANG RÆKKE TILTAG...
JACOB ROSENBERG med en nytårshilsen fra Regionsrådet:

Jacob Rosenberg 

De kan også
Indlæg til Byens Talerstol modtages gerne på e-mail og  i word format 

tal@hvidovreavis.dk


