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Sommeren går på hæld, og efteråret er ved at indfinde sig. Det betyder, at vi genoptager vores bestyrelses-
møder, så vi kan følge op på nogle af de ting, der foregår i vores område.  

Noget af det, der fylder meget i bestyrelsesarbejdet lige nu, er vores deltagelse i kommunens klimatilpas-
ningsstrategi. Strandøres område ligger lavt, og er derfor det område i kommunen, der har størst risiko for 
oversvømmelser. Området er højest prioriteret i forhold til at finde løsningsmuligheder mod oversvømmel-
ser fra skybrud og stormfloder. Som en del af klimatilpasningsstrategien har Hvidovre kommune fået udar-
bejdet et kort, der viser, hvor risikoen for oversvømmelser er størst (se Strandøres hjemmeside). Kortet skal 
bruges til at prioritere indsatsen mod oversvømmelser – et arbejde, der skal løses i samarbejde mellem de 
enkelte grundejere, grundejerforeningerne og kommunen. 

Skybrudsgruppen består netop af interesserede grundejere i området, bestyrelsesmedlemmer fra grund-
ejerforeningen samt eksperter på klimasikringsområdet. Gruppen, der blev etableret i juni, fremlægger nu 
den første udgave af en fremtidsplan for, hvordan vi kan sikre os mod oversvømmelser fra skybrud. Grund-
ejerforeningen deltager i gruppen med gode ideer, hvor vi lægger vægt på at gøre vores område grønnere 
og mere trafiksikkert. En trafiksanering af især Strandbovej er i denne forbindelse højt prioriteret. 

Fremtidsplanen præsenteres på et offentligt møde lørdag den 16. september kl. 14:00 til 16:00 på Pleje-
center Strandmarkshave. Alle grundejere i Strandøres område borgere er inviteret via e-Boks og den hus-
standsomdelte folder. Vi vil opfordre jer som beboere i området at tage del i klimasikringen af området 
samt blive informeret om, hvordan man sikrer sit eget hus og sin egen grund mod oversvømmelser. På mø-
det vil være mulighed for at stille spørgsmål og komme med supplerende ideer til planen. Derefter bliver 
planen overleveret til politikerne, der skal behandle planen på et møde i november. 

På www.strandore.net finder man mere information om Skybrudsgruppens arbejde og mødet den 16/9, 
samt inspirationsmateriale til regnvandsløsninger på egen grund. 

Den 31. august var der fint besøg i Strandøre. Klima- og Fødevareminister, Esben Lunde Larsen, var her for 
at få indsigt i de udfordringer, Hvidovre har i forhold til stormflod og kystsikring. Emnerne blev diskuteret 
med borgmester Helle Adelborg, formand for Teknik-og Miljøudvalget, Mikkel Dencker, Charlotte Munch og 
Leon Tilgaard fra Venstre i Hvidovre samt Jørgen Leth fra Grundejerforeningen Strandøre. Det var et kon-
struktivt møde, hvor bl.a. finansieringen af kystsikring og samarbejdet mellem staten og kommunerne blev 
diskuteret. 

Lørdags den 3. september afholdtes den årlige Børnefestival med deltagelse af mere end 225 børn. Som 
altid en stor succes i kraft af den store opbakning fra medlemmerne og det hårdtarbejdende festudvalg. Tak 
til alle deltagerne. 

Til sidst en opfordring til at klikke ind på Strandøres hjemmeside, www.Strandore.net. Vi vil forsøge at for-
midle vigtige budskaber fra foreningens arbejde regelmæssigt ad denne vej. Og en lille bøn om, at I opfor-
drer jeres naboer og venner i Strandøres område til at tilmelde sig nyhedsbrevet, hvis de ikke allerede har 
gjort det. Jo flere vi kan få ombord, jo stærkere bliver foreningen. 

Med venlig hilsen, 

Jørgen Leth, formand   
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