
 
 
Grundejersammenslutningen      
                     I                                                                                                                                21. nov. 2009 
    Tårnby Kommune 
 
 
 

 
Formandsmøde afholdt den 18. november 2009 på Tårnby Skole, Sneserevej 10 
 
 Mødet var tænkt som en debataften (der var ikke en egentlig dagsorden) og der var ikke inviteret gæstetalere. 
Formanden, Egon Jørgensen, bød velkommen til 22 medlemmer, der havde trodset vind og vejr. 
 
DONG’s arbejde med at ændre strømforsyningen fra luft- til jordledninger er overstået. Da der i samme arbejdsgang 
var nedlagt rør til kabel-TV via fibernet, var det med nogen forundring, at man på Vestamager kunne konstatere, at 
TDC’s kabelafdeling, ” You See”, nu gravede et forsyningskabel ned i den modsatte side af vejen. 
Forundringen blev endnu større, da det i dagspressen blev oplyst, at TDC havde købt hele DONG’s fibernetafdeling  - 
og at You See så fortsatte med at gravede nye kabler ned! 
Dette dobbeltarbejde skyldes, at You See ikke kan bruge de nedgravede fibernet-rør, da deres system er baseret på 
kobberledninger. 
Der var spørgsmål til forskellen (kvaliteten) mellem fibernet og kobberledninger.  
Der var eksempler på beskadigede fortovsfliser i forbindelse med dette nye gravearbejde. Det er oplyst, at der 
primært graves mellem hæk og flisebagkant. 
I lighed med de vejbesigtigelser der blev foretaget forud for DONG s gravearbejde, bliver der også denne gang 
afholdt vejbesigtigelser. Formanden opfordrede til, at man fra grundejerforeningerne deltog i disse besigtigelser. 
 
Der blev talt om ’overkørselsregulativet’. Man skal være opmærksom på reglerne for placering af evt. ekstra 
overkørsler. 
 
Formanden efterlyste tilkendegivelser på, om der var behov for at sammenslutningen udbød nye kurser for formænd 
og kasserere. Det var der ikke. 
 
Sammenslutningens kasserer oplyste, at der på sammenslutningens hjemmeside oplyses navn, adresse og 
telefonnummer på G/F’s formand. Der havde været kritik af, at der derved var oplyst et ellers hemmeligt 
telefonnummer. Efter lidt debat blev der enighed om, at hvis man ikke ønsker telefonnummeret oplyst, skal den 
enkelte selv gøre opmærksom på det. 
 
Formanden nævnte, at det måske var på tide at revidere bestyrelsens størrelse. Fra salen blev det oplyst, at der 
tidligere havde været talt om, at bestyrelsen burde bestå af 5 medlemmer – og ikke som nu af 7. 
 
Der blev fremført en betragtning om det urimelige i, at medens samfundet på alle andre områder centraliserer, så 
ligger vejvedligeholdelsen i Tårnby kommune ude i en masse små grundejerforeninger. Her er der meget ofte ikke 
den fornødne ekspertise til at håndtere økonomi m.v. i forbindelse med vejrenoveringer. 
Desuden oplever de fleste, at kommunens tekniske forvaltning overhovedet ikke yder hjælp til de mennesker, der 
forsøger at holde de private fællesveje i forskriftsmæssig orden. 
Hvad kan der gøres for at ændre på situationen? Hvordan får vi forklaret borgmesteren, at ’borgerne’ er godt og 
grundigt trætte af at bøvle med denne vejadministration? 
Egon Jørgensen oplyste, at han vil sammensætte en skrivelse til kommunalbestyrelsen om de nævnte forhold. 
 
Det blev oplyst, at en særlig vejsituation er aktuel på Finnerupvej, hvor den ene side er privat fællesvej, medens den 
anden side er kommunal. Kan G/F forlange, at en vejrenovering af de 2 halvdele skal samtidig (helhedsindtrykket). 
 
Bent E. Petersen 
Referent 
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Mails fra Yousee til formanden: 
 
From: Jais Tindborg  
To: Egon Jørgensen  
Sent: Wednesday, November 25, 2009 10:26 AM 
Subject: SV: Email til Grundejersammenslutningen ang. YouSee Kabel TV i Tårnby 

Hej Egon  

Det er endnu lidt "uklart", hvad der sker mht. TDC's overtagelse af DONG's net.   

Der er jo nogle steder, hvor DONG har etableret et "fuldt" net, altså hvor fiberen er trukket frem til 
boligerne. Det er dog efter vores oplysninger i et meget begrænset område, og fortrinsvis steder, hvor 
vi allerede har gravet. I de områder vil der ligge 2 paralelle net fremover.  

På et givent tidspunkt vil det være muligt at vi forsyner gennem det net, men vi har ingen 
informationer om tider, priser eller produkter.  

Andre steder ligger der udelukkende tomrør fra DONG. Det er ikke alle de tomrør vi kan anvende, og 
det vil som udgangspunkt være væsenligt dyrere at etablere løsninger gennem disse rør, end det vil 
være at grave et nyt net ned. Derfor har vil valgt at færdiggøre den planlagte udbygning i de områder.  

At TDC har købt DONG's net kommer derfor ikke til at betyde noget konkret for jeres medlemmer på 
den korte bane - ud over at DONG selvfølgelig ikke kan give de lovede tilbud til medlemmerne på 
tilslutning. Der er foreninger, der har lovet deres medlemmer, at de vil få et tilbud fra DONG snart - 
det skal de nok ikke forvente er relevant længere. 

 Jeg håber at det var svar nok - ellers er du meget velkommen til at vende tilbage. 

Venlig hilsen 

Jais Tindborg 
Chefkonsulent 

  
From: Jais Tindborg  
To: Kieg@mail.dk  
Sent: Monday, November 02, 2009 3:01 PM 
Subject: Email til Grundejersammenslutningen ang. YouSee Kabel TV i Tårnby 

Hej Egon  

YouSee er i gang med at grave Kabel TV i området mellem Løjtegårdsvej, Hjallerup Alle og 
Kongelundsvej. Vi graver også på den vestlige side af Kongelundsvej i området syd for Finderupvej og 
ned til Ugandavej. 

Gravningen berører en del af jeres grundejerforeninger, og derfor vil vi gerne tale med jer om, hvordan 
vi kommer lettest og bedst igennem forløbet for alle parter. Derfor skriver jeg til dig. 

Vil det være interessant, at vi giver en orientering til alle formændene i området, så folk føler sig 
informeret? Vi kunne måske holde et fællesarrangement, eller være til stede ved jeres møde den 18. 
november? 

Venlig hilsen  

Jais Tindborg  
Chefkonsulent  
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