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Kære naboer 

Vi savner at mødes fysisk med jer. 

 

Der er én ting, som vi alle kan blive enige om, og det er, at det sidste år har været helt ubeskriveligt hårdt 

at komme igennem med corona og div. restriktioner.  

For vores vedkommende har det også betydet, at vi har afholdt mange møder online. Ikke altid den 

bedste løsning, men det er trods alt bedre end slet ikke at afholde nogle. Verden er ikke gået helt i stå, 

som om det kan føles sådan. 

Der er nu blevet afholdt 3 workshop om Kvarterhuset.  

Udover repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen er der også en gruppe af andre beboere, som giver deres 

besyv med til, hvad de har af tanker og ønsker om, hvad der skal være af aktiviteter i Kvarterhuset. 

 

Desværre ser det i skrivende stund ikke ud til, at vi heller ikke i år kan afholde vores ordinære 

beboermøde pga forsamlingsforbuddet, men vi håber inderligt, at corona situationen ser meget bedre ud 

efter sommerferien, så vi kan få afholdt orienteringsmøder om udviklingsplanen og den fysiske 

helhedsplan, som der stadig arbejdes på højtryk på for at kunne fremlægge for jer. 

Og vi glæder os vanvittigt meget til at kunne afholde events igen.  

 

Som vi skrev i GHG-nyt nr. 34 er der blevet plantet mange, endda rigtig mange planter og lagt ca. 5.000 

blomsterløg forskellige steder i vores smukke bebyggelse.  

Vi glæder os rigtig meget til at se dem spirer, og vi er spændte på,  

om alle de farverige blomster vil tiltrække mariehøns, bier, brum- 

basser, sommerfugle og andre spændende insekter.  

 

Apropos natur, så ønsker vi vist alle, at vores område fortsat er smukt at se på med de grønne områder og 

de ovennævnte blomster.  

Desværre er der et par slanger i Paradis – nemlig et utal af cigaretskod og snusposer. Det ser virkelig ikke 

pænt ud, forgifter naturen og vores ejendomsfunktionærer bruger mange timer på at samle dem op. 

Timer som kunne være brugt på andet arbejde. 

F.eks. har en af ejendomsfunktionærerne, i ren frustration over alle de cigaretskod, talt,  

hvor mange han samlede op. På 30 minutter samlede han 289!!! cigaretskod op ud for  

én opgang. De var kommet over 4 dage.  

Sådan ser det ud i stort set hele vores ellers så dejlige grønne områder. Vær nu sød ikke at smide 

cigaretskod og snusposer ud ad vinduerne eller bare smide dem på jorden. Brug de opstillede 

skraldespand, når du har slukket din cigaret. 

 

Mangel på p-pladser 

Det er bestemt ikke nogen hemmelighed, at vi har mangel på p-pladser. Hvad årsagen helt konkret er til 

dette, kan vi kun gætte på, men vi mener, at vores gæt er ret gode. Mange af beboerne har fået mere end 

1 bil og flere har fået firmavogn med hjem.   
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For at finde ud af, om vi kan få lavet nogle flere p-pladser ude på Øtoftegårdsvej, har vi nu alliereret os 

med ingeniørfirma Dines Jørgensen & Co., som Høje-Taastrup kommune har anbefalet.  

De vil nu sende os nogle planer og priser. Høje-Taastrup kommune skal godkende den plan, som vi 

vælger. 

 

Hunde og katte 

Vi er så heldige at bo et sted, hvor vi må have hund og kat.  

Når man skal, så skal man og dette gælder også for vores dyr. Det er, som hunde- og/eller katteejer, vores 

ansvar at samle op efter vores dyr. 

Det er hverken sjovt eller hygiejnisk at være på legepladsen med sine børn, når de risikerer at komme til 

at træde i ekskrementer. Få det under skoen, videre op på rutsjebanen – ja gæt selv resten. 

Selvom ”gylle” skulle være godt for beplantning, så har vores bede ikke godt af for meget, og det ser 

bestemt ikke pænt ud. 

Når solen titter frem vil rigtig mange os også gerne ned og sidde i vores område uden lugten og synet af 

afføring og tænk på vores ejendomsfunktionærer. Bede og udeområder er også deres arbejdsområde.  

Katte må heller ikke gå løse i vores bebyggelse, så skal din kat ud og gå, så gå en tur med den i snor. 

Hvis du lukker ”Misser” ud på egen hånd, risikerer du, at den kan blive kørt over eller, at den bliver 

indfanget.  

Har du husket at få registreret dit/dine hunde og katte i Driftscentret?  

 

Lysdesign projekt 

Dimitra og Sidsel er 2 kandidatstuderende fra Aalborg Universitet, og deres speciale er lysdesign i 

nyrenoverede områder.  

De har derfor spurgt, om de kan få lagt nogle spørgeskemaer på vores sociale medier til beboerne i 

Gadehavegård. De vil gerne vide, hvad vi har af tanker og ønsker for fremtidens belysning i området.  

Skemaerne vil blive lagt på vores facebook profil Gadehavegaard og  

på hjemmesiden www.gadehavegaard.dk 

 

Pas på jer selv og hinanden 

Corona er stadig i blandt os, og desværre ligger Høje-Taastrup højt på listen over antal smittede. 

Derfor vil vi gerne have lov til at opfordre jer alle til at blive testet regelmæssigt,  

brug mundbind/visir, holde afstand og huske at spritte og/eller vaske hænder ofte. 

 

Husk! 

Vi i afdelingsbestyrelsen er aldrig længere væk end, at I kan skrive til os på ghg.bestyrelsen@gmail.com 

Vi bestræber os på at svare hurtigst muligt. Hvis det er noget, som vi ikke selv kan svare på, får I også besked 

om det med henvisning til dem, som kan hjælpe jer. Hvis I giver os tilladelse til det, går vi gerne videre til den 

rette person med jeres henvendelse. 

 

 

Vi ønsker alle en god påske.  

 

Venlige hilsner fra 

Afdelingsbestyrelsen Gadehavegård. 

 

 Vær sød at samle op efter os. Vi kan ikke selv.  
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