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      10. december 2017 

Kære Strandøre medlem, 
 
December betyder for mange af os travlhed med juleforberedelser, juleafslutninger og julefrokoster. Men 
når juledagene endelig indtræffer, er det tid til afslapning og familiehygge. December varsler også afslutnin-
gen på året, og giver ofte anledning til en status over, hvad året bragte. Det gælder også for Strandøre. 
Dette nyhedsbrev giver en kort status på de opgaver, vi har arbejdet med i bestyrelsen i efteråret. 

Først vil jeg endnu engang sige tak for, at du har tilmeldt dig nyhedsbrevet. Det tager vi som en opbakning 
til og interesse for bestyrelsens arbejde. Strandøre er med sine 536 medlemmer den største grundejerfor-
ening i Hvidovre kommune. Størrelse har stor betydning for vores relation til såvel politikere som forvalt-
ningen og opbakningen fra medlemmerne giver os det bedste udgangspunkt i dialogen med kommunen. Vi 
håber, at nyhedsbrevet vil inspirere jer til komme med kommentarer, forslag og ideer til bestyrelsen på e-
mail strandoreweb@gmail.com.      

Som beskrevet i Nyhedsbrev nr. 1 har arbejdet med kommunens klimatilpasningsstrategi fyldt meget i be-
styrelsesarbejdet henover sommeren og efteråret. Strandøre er udvalgt som kommunens højest priorite-
rede område i forhold til at finde løsningsmuligheder mod oversvømmelser fra skybrud og stormfloder. 
Strandøres bestyrelse deltog aktivt i Skybrudsgruppen sammen med andre lokale ildsjæle, kommunen og 
dens rådgivere til at finde frem til nogle bud på små og store løsninger, der kan være med til at sikre Strand-
øres offentlige og private arealer imod skybrud. Strandøres bestyrelse har lagt vægt på at planen på samme 
tid skal gøre vores område grønnere og mere trafiksikkert.  
 
Efter et offentligt møde 16. september blev resultatet af gruppens arbejde sammenskrevet til rapporten 
”Ideer til klimasikring af Strandøre – lokale værdier omsat til grønne skybrudsløsninger”. Find rapporten på 
www.Strandore.net, eller på kommunens hjemmeside. Klimakonkretiseringsplanen for Strandøre blev ved-
taget politisk i Teknik- og Miljøudvalget den 29. november med megen ros til Skybrudsgruppens indsats. De 
projekter, der er foreslået i planen, vil i fremtiden skulle beskrives, vurderes og realiseres individuelt. Næste 
skridt vil være at udarbejde forslag til opgavens løsning både for de enkelte områder og for hele Strandøre 
samlet efterfulgt af detailplanlægning og myndighedsbehandling, inden projektet kan overgå til anlægsfase. 
Grundejerforeningen vil fortsat være en del af dette arbejde.  

Bestyrelsen prioriterer arbejdet med en trafiksaneringsplan for Strandøre og ”sikker skolevej” meget højt. 
Vi arbejder i øjeblikket med at beskrive forskellige løsningsforslag, både relativt enkle og billige løsninger og 
andre mere omfattende løsninger, hvor klimasikringen tænkes ind. I begyndelsen af det nye år går vi i dia-
log med forvaltningen derom, så vi forhåbentlig kan præsentere nogle forslag på generalforsamlingen den 
6. marts 2018.  

Kommunen har i år en god julegave til Strandøre: Parkeringspladsen ved Åmarken Station skal renoveres i 
2018. Projektet omfatter fornyelse af asfalt- og flisebelægninger samt udvidelse af antallet af P-pladser. Be-
styrelsen har tilbagevendende bedt kommunen om at gøre noget ved dette meget forsømte område. Vi er 
sikre på, at vores pres har medvirket til beslutningen.  

Til sidst vil bestyrelse ønske jer alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår.  

Med venlig hilsen, 

Jørgen Leth, formand   
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