Baggrunden for foreningen
Glostrup Grundejerforening (GGG) er stiftet i 1897, da Glostrup var en meget lille by og
GGG var hele byens grundejerforening. Det er en af årsagerne til, at foreningens
medlemmer (ca. 100) bor spredt over hele Glostrup.

GLOSTRUP GRUNDEJERFORENING
Stiftet i 1897

1. Det årlige kontingent er uhørt lavt. pt. kr. 125.- årligt, svarende til ca. 10 kr. om
måneden – det må siges at være en billig forsikring.
2. GGG følger med i, hvad der sker i Glostrup og tager sig af personlige henvendelser fra
medlemmerne
3. Vi har løbende kontakt med kommunens beslutningstagere
4. Det er en fordel for den enkelte grundejer, at have en forening bag sig, fx som talerør
overfor kommunen – både hvis det drejer sig om den enkelte grundejer, og hvis det er
hele vejens problem
5. En stærk grundejerforening med lokalkendskab, kan bedre gøre sig gældende som
mellemled mellem kommunen og den enkelte grundejer
6. Ved større nybyggerier, er vores indsigelse blevet taget seriøst af kommunen.
7. Grundejerforeningens årlige generalforsamling plejer at være et tilløbsstykke, og efter
generalforsamlingens afslutning, byder vi en gæstetaler velkommen. Vi slutter altid
aftenen med et beskedent traktement.
_______________________________________________________________________________________________

Måske er Glostrup Grundejerforening noget for Jer!
Glostrup Grundejerforening bør bestå, og for at den kan det, er det nødvendigt med et
stigende antal medlemmer.
I kan gøre en god gerning, i en god sags tjeneste, ved at melde Jer ind og reklamere for
foreningen – spørg gerne jeres nabo, om det ikke var en ide med et medlemskab.
Husk så også, at lade et ord falde til køberen, hvis I sælger jeres bolig, at der er noget der
hedder GLOSTRUP GRUNDEJERFORENING – og det er en forening for alle, som dækker
hele Glostrup.

Læs eventuelt mere på: www.glostrupgrundejerforening.dk

Hvem er vi?
Glostrup Grundejerforening: Kontaktpersoner
Formand:
Fl. M. Jensen Edithsvej 14

Kasserer:
Ole Markussen Højbovej 4

Tlf.: 23603240
email: bjfj@post.tele.dk

Tlf.: 43458118 / 22912707
email: ole@markussen.dk

