Formandens beretning i Grundejerforeningen Granly for året 2020 givet ved generalforsamlingen 17-032021
Meget symptomatisk for året der er gået, lykkedes det mig at skrive næsten hele beretningen færdig inden
min PC brød sammen og jeg måtte starte forfra. Men sådan var 2020 åbenbart.
2020 blev året hvor coronaen ramte verden og selvfølgelig også Sandkrogen.
Aktiviteter
Men det er nu ikke til at lure ift. sædvanlige aktiviteter.
Fastelavn på Sandkrogen havde i februar 2020 en rekordstor tilslutning på 115 personer – det er vel det
man få måneder senere ville kalde et superspreder event – men det vidste vi heldigvis ikke noget om, da
det blev afholdt. Dejligt at så mange mødte op fra hele området og gjorde det festligt.
Stor tak skal lyde til arrangørerne Camilla (nr. 7), Berit (nr. 84), Tage (nr. 76) og Tina (nr. 80), som planlagte
arrangementet til perfektion. Dejligt at I ville stå for det og håber I er med på en tørn til næste år, når
verden forhåbentlig igen er normal. Andre nye frivillige er altid velkomne.
Så skulle man jo tro at sommerfesten var aflyst på corona. Men heldigvis var der enighed om at fastholde
arrangementet, som dog blev flyttet HELT udenfor, dvs. ud på vejen og ind i carporten hos Linnea. Som en
nyskabelse var der også sponsorerede pølser fra Rema. Et vellykket arrangement på trods af 2 meters
afstand, afspritning og ømme ben af at stå op.
Tak til Linnea og Henrik (31), Pia og Lars (6), Eszter og Kim (3), Tina og Lars (80) for improvisere en fest efter
de sundhedsfaglige grænser, der nu var der på det tidspunkt. Vi satser på at det foregår i teltet til august.
Nyindkøb/renoveringer
Eneste nyanskaffelse i år har været en ny stige. De gamle havde sikkerhedsmæssige problemer og blev
derfor skåret op og smidt ud. Må jeg opfordre folk til bruge den nyindkøbte stige og at få renset
tagrenderne. så vandet ikke løber langs muren og kan være årsag til skimmelsvamp. Det kan både gå ud
over dig og din nabo. Samtidig undgår du at skulle rense din løvfaldsbrønd ofte.
Kollektiv varmeforsyning
Foreningen har i lyset af regeringens klimalov undersøgt, hvilke planer der er for udrulning af kollektiv
varmeforsyning i Sandkrogen, idet naturgas må formodes at skulle udfases frem mod 2030, da det et fossilt
brændstof. Efter at have været i kontakt med Vestforbrænding, som ejer fjernvarmerør i området er svaret
klart: Det kommer ikke foreløbig. Heller ikke Gladsaxe kommune har en klar plan (kun en strategi) og vi må
derfor væbne os med tålmodighed. Set fra bestyrelsens side er det væsentligste, at der findes en kollektiv
løsning, som sikrer at alle ikke skal have varmepumper på 2*1 m stående i forhaven – til gene for området
både ift. udseende og støj.
Ladestandere
Foreningen har tidligere henvendt sig til Gladsaxe Kommune om muligheden for at få opsat ladestandere til
el-biler på P-pladsen. Forvaltningen har været positiv og forslaget indgår i Gladsaxe kommunes nye strategi
for grøn omstilling. Strategien er dog langt fra konkret, men forvaltningen har i januar 2021 meldt ud, at
ladeoperatøren Clever opstiller 34 nye ladestandere i kommunen med hver to ladepunkter. Det fremgår
dog ikke, om en af disse bliver i Sandkrogen. Men lad os håbe – i hvert fald vil det da styrke incitamentet. I

samme ombæring vil jeg blot minde om at det ikke er tilladt at have kabler til ladning liggende hen over
fortorvet, som gående kan falde over. Opladning skal ske på egen grund eller ved en ladestander. Dette blot
for at undgå unødige konflikter, når elbilerne rammer Sandkrogen de kommende år.
Afslutningsvis vil jeg gerne alle nye beboerne i Sandkrogen velkomne og opfordre dem til at deltage i det
sociale liv på vejen. Det kan være mht. planlægning af arrangementer, men også blot at få talt med dem
man møder på vej til bageren eller corona-gåturen rundt i området. Dialog fremmer som regel forståelsen.

