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Der er for megen lovl0shed 
i vort samfund i alminde-
lighed. 

Det h0rer naesten til da-
gens orden, at S-toge fut-
tes af, at stationer g0res 
ukendelige, at saeder flaan-
ses, busskilte b0jes, 01-
flasker kastes og moralen 
slippes. 

I en s0ndagsavis udtaler 
et h0jtstaende politimand, 
at "man ikke kan udelukke, 
at spiritus har en vis ind-
flydelse pa det omsiggrib-
ende barvark". Samtidig 
konstaterer han, at det 
fortr'insvis finder sted i 
omraderne syd for K0benhavn. 

Hvor kan vi dog f01e os 
glade og trygge, dels at vi 
bor nord for K0benhavn, dels 
at vi ikke oplever det helt 
store sprit-misbrug i vort 
omrade. Ingen kan vel have 
ondt af en still'e pils uden 
for K0bmanden. Hvorfor har 
han ellers opsat basnke? 

Men pa et punkt ligger vi 
pant i forhold til lands-
gennemsnittet, nemlig med 

overskridelse af fartgrasn-
ser og andre trafikforsynd-
elser. 

Nar vi nu kan finde ud af 
at male i fallesskab, at 
holde fester sammen, at ha' 
det rart i et godt og ro-
ligt milj0, kunne vi sa ik
ke hjalpe hinanden til lidt 
mere trafiksikkerhed? 

Vi ma endnu engang ind-
skarpe, at max-hastigheden 
i parken er 20 kilometer i 
timen (skriver tyve) og at 
motork0rsel henvises til 
v e j e og ikke til stier 
op til lejlighederne. 

Der er i den seneste tid 
sket en beklagelig udvik-
lig i knallertkprsel pa de 
flisebelagte stier, og man 
kan ikke laengere fardes 
trygt.Da bestyrelsen har 
den opfattelse, at de unge 
maske ikke har lige sa god 
tid til at lase dette blad 
som de voksne, henstiller 
vi til sidstnavnte om over 
for b0rn og kammerater at 
p r a c i s e r e ,  a t  d e r  u n d e r  
i n g e n  o m s t a n -
digheder ma k0res 

pa knallert pa stierne, og 
at grasplaner for resten 
ogsa i videst muligt om-
fang burde forskanes for 
denne trafik. 

Det er NU vi skal tage 
os af tingene. Hvis det far 
lov at passere, er vi med 
til at g0re det "lovligt", 
og skabe vanskeligheder 
for vore b0rn, som man be-
stemt ikke g0r en tjeneste 
ved at se igennem fingrene 
med lov-overtradelser. 

START LIDT F0R 

Men ogsa de voksne er slem-
me til at k0re for hurtigt. 
Og ejendommeligt nok er det 
ofte m0dre med b0rn i n d e 
i vognen, som k0rer for 
starkt om morgenen. 

Men tank engang pa, at 
nar jeres egne b0rn sidder 
sikkert i Klippan pa bag-
sa9det, er der maske andre, 
som er lige sa sent pa 

( farde og skal ud pa par-
keringspladsen i sidste 
0jeblik, og sa er det maske 
for sent alligevel !!! 

Nr.8.80 



Hjaelp! 
Bestyrelsen har modtaget et 
brev £ra en af beboerne i 
blok 13, som jamrer over, 
at der ikke er ryddet op 
efter de handvserkere, som 
har repareret altangang. 

- 01kapsler, s0m, tras-
stumper, murbrokker, pa-
pir og andet befinder sig 
pa femte maned i vort om-
rade, skriver beboeren. 

- Langharede haekke og 
vaklende fliser g0r ad-
gangen til telder meget 
vanskelig, hvis man ikke 
er akrobat. 

- Rsekvserket er skaevt, 
risten er b0jet og de-
£ekt, sa selv skist0vler 
kan komme i klemme. 

- Resten skal vi nok 
selv tage os af, slutter 
beboeren. 

Hjaelp 
pavej 
Bestyrelsen skal ikke kom
me med de saadvanlige be-
maerkninger om sommerferie, 
etc. Vi er dog n0dt til 
at ga lidt praktisk til 
vasrks, og oprydning a£ 
blok 13 star meget h0jt 
pa listen. Sa det varer 
ikke laenge, f0rend blok 
13 er pasn igen. 

Selvgjort er 
NAR VI ER NAET SA LANGT 
ER DET BLANDT ANDET 
TAKKET V/ERE BEBOERNE. 

Blok 2 er fasrdig med ind-
gangssiden, traebeklsedning, 
d0re og sokkel, og det sam-
me gaelder for blok 18. Blok 
12 er naesten faerdig med 
indgangssiden. D0re af ven
ter den nye altangangs fasr-
dirg0relse. 

I mellemtiden er man 
gaet igang med havesidens 
vinduer og d0re. Blok 13 
er faerdig med traefacaden,.; 
og nu kommer turen til d0-
re og vinduer. 

I blok 18 har N0rby lagt 
ny pergola, som man kan 
sta pa, nar man maler vin
duer. (Mon ikke ogsa vor 
vinduespudser bliver glad) 
Ny pergolaer er pa vej i 
yderligere seks blokke, 
nemlig: 

_2 og 1_2 i 1' uge sept. 
13 i 2' uge 
1_7 og 1_9 i 3' uge og 
1 i sidste uge. 

Ikke mindst nedtagning 
af de gamle pergolaer har 
brug for en hjaelpende hand 
- organiseret blokvis. 

BESKYTTER OG PYNTER 

Udover den gavn, som ma-
lingen g0r, er det en dag-
lig forn0jelse at se, 
hvor paant der bliver rundt 
omkring i parken. 

Og alle kan deltage i 
10jerne og vaere med til 
at fremskynde og billig-
g0re det hele. De blokke, 
som nu har faet altangange, 
opfordres til blokvis at 
s0ge sammen og kontakte 
Martensson pa 80 19 94. 

Og erfaringen fra tidli-
gere blokke viser, at det 
ikke tager lang tid, hvis 
man blot organiserer det 
ordentligt og er nogle 
stykker, som gider. 

8-10 personer kan sag-
tens klare indsm0ring af 
trasvasrk pa en s0ndag, og 
afslibning af d0re og vin
duer kan g0res pa en week 
-end. 

Parken stiller materia-
ler og Vcerkt0j til radig-
hed, og for at det hele 
skal glide lidt lettere, 
er der s0rget for for-
friskninger til vort 
flittige folk. 

"Tak, Friis" 
Det er vasrd at nasvne i 
denne forbindelse, at det 
ogsa har pyntet pa gara-
gerne, de lange savel som 
de runde, som har faet nyt 
tag. 

Men ogsa her bliver vi 
n0dt til at bede forceldre 
i blokkene 1, 
at sige til deres bbrn, at 
man ikke ma hoppe rundt pa 
de nyistandsatte tage. Det 
gczlder naturligvis for al
le, men bbrn fra de ncBOnte 
blokke har vist scerligt 
initiativ. 

Ma vi samtidig sige tak 
til Friis, som har gjort 
et stort stykke arbejde med 
at friske op p& kaelderned-
gange. Ogsa det har 
gevaldig pa tingene. 



\fttvar 
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FRIT EFTER DAN TURELL 

- Det ev ikke at bo i 
S0llev0d Park 

- Det ev ikkeat 

- Det ev ikke let at 

- Det ev ikke let at 
altangang 

- Det ev ikke let at 
acbninistvatov 

- Det ev ikke let at vczve 
lejevf'ove 

- Det ev ikke let at vczve 
beboev-vepvczsentation 

- Det ev ikke let at vczve 
egevfovening 

- Det ev ikke let at vczve 
fvivillig bestyvelse 

- Det ev ikke let at vczve 
Pavklaug ... 

- Det ev ikke let at fov-
sta 0konomi ... 

- Det ev ikke let, hvis 
det vamrnev ens egen 

pengepimg ... 

- Det ev ikke let, men 
dog letteve, hvis det 

vamrnev en andens . 

- Det ev ikke let med 
nettofvadvag . 

- Det ev ikke let med 
bvuttofvadvag . 

- Det ev ikke let med 
tevmostatventilev . 

- Det ev ikke let med 
oliekvise . 

- Det ev ikke let med 
ovenlysvinduev . 

- Det ev ikke let med 
flisegange . 

- Det ev ikke let at vide 
hvad det tavse flevtal 

menev ... 

- Det ev ikke let det ene 
ellev det andet ... 

- Det ev ikke let at vczve 
menneske ... 

- Det ev alligevel vavt 
at bo i S0llev0d Pavk ... 

Ib Jensen/beboev 

BBU^m 
BBH 

Redaktionen takker Ib 
Jensen for "den lille 
positive", som vi alle 
trasnger sa voldsomt til 
i disse tider. 

Det er rigtigt, at vi i 
parken har haft meget b0vl 
med vore altangange, og nu 
skal vi tilmed skifte vore 
ovenlysvinduer. 

Mange har ladet os vide, 
at vedligeholdelses- og 
felles-udgifter i andre 
byggerier som for eksempel 
Mplleaparken, Geelsskov-
parken og Skodsborgparken 
er vaesentligt lavere - og 
det da rigtigt. 

Men vi ma tage to ting i 
betragtning. For det f0r-
ste er vi de asldste af de 
her naevnte, og derfor kom-
mer reparationerne til os 
f0rend til de andre. Men 
allerede nu (hvis det kan 
vaere en slags tr0st) skal 
Mplleaparken igang med de-
res altangange, sa vi er 
ikke ene om pinen. 

Til gengasld sker der jo 
det, at nar vi er ferdige, 
gar der en arraskke, fprend 
der igen skal foretages sa 
gennemgribende reparatio-
ner. Forhabentlig da. 

En anden ting, vi skal 
tage i betragtning er, at 
anskaffelsessummen for vore 
boliger, selv for anden og 
trediegangskpbere, ligger 
vel under de priser, man 
forlanger for de andre par-
ker. Sa hvis vi gpr det 
totale regnestykke op, ma 
vi tilslutte os Spllerpd 
Park's svar pa Dan Turell 
og stemme i, at det alli
gevel er rart at bo i 
S011er0d Park. 

Livet er blevet 
et strasvende mas 
eller masende straev 
om man vil. 
Bornholm er det 
eneste nutildags 
som folk kommer 
sovende til. 

Piet Hein 



Bisetyven 
EN KORT 06 MAKABER BERETNING"FRA DAGLIGDAGEN. 

Resume: I f0rste del h0rte 
wi om de mange far-

lige cement f User, der la 
pa gangstierne og ggorde 

llvet farligt for Gud, 
hvermand, k0restole> cyk-
lister, hunde, eg ere og 
leg ere. 

2. KAPITEL 

"Hvad var det?" Sylvia 
rejste sig op i sengen. Hun 
var blevet vaskket af en 
knagende 1yd. Det var, som 
om en cementflise blev un-
dergravet og fjernet. Si
mon kiggede ud ad vinduet: 

"Ja, det er en flisetyv, 
sikkert en arbejdsl0s pa 
vej til Istedgade:" 

"Det er for gait," sagde 
Sylvia, "imorgen ringer 
jeg til administrationen, 
sa vi kan blive fri for 
disse natlige afbrask." 

"Ja, g0r du det" sagde 
Simon, som allerede var 
ved at falde i s0vn. 

Naeste morgen vagnede den 
lille familie. Da de kig
gede ud ad vinduet, sa de 
et ejendommeligt skilt med 
teksten: 

L0SE FLISER 
I PARKEN. 

Sylvia kl0ede sig i nak-
ken - Simon kl0ede sig i 
nakken: "Dr0mmer vi, eller 
er vi vagne?" 

F0lg med i denne di-vvende 
thvillev i ncBste nummer. 

Af Iben Jensenius 

ADMINISTRATIONEN BEDER 
OS ERINDRE OM DET SKE-
MA, HVOR EJERE SKAL 
S/ETTE KRYDS VED DEN FI-
NANSIERINGSFORM, DE 0N-
SKER I FORBINDELSE MED 
ALTANGANGE OG OVENLYS-
VINDUER. 

SIDSTE FRIST ER 1. 
SEPTEMBER, OG PETER 
DITLEVSEN HAR INDTIL NU 
KUN MODTAGET FA AF DIS
SE SKEMAER RETUR, 

DET ER MEGET VIGTIGT 
FOR DE VIDERE FORHAND-
LINGER, AT ADMINSTRA-
TOR MODTAGER SAMTLIGE 
OPLYSNINGER TIL TIDEN, 
OG VI HENSTILLER TIL 
ALLE, SOM ENDNU IKKE 
HAR NAET AF UDFYLDE 
SKEMAET OM AT GORE DET 
STRAKS. 
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