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LANGTIDSPLANlvEGNING 
I mange ar har vi, 

der be skaeftiger os med 
vedligeholdelsen af 
S0ller0d Park, f0lt, at 
det var cmstaendighederne 
- eller rettere Parkens 
tilstand, der bestemte 
vedligeholdelses- og 
genopretningsaktivite-
terne. Vor vigtigste opgave 
blev at administrere de 
krav, nodvendigheden stil-
lede os over for. 
Planlaegning og prioritering 
pa lasngere sigt var under 
disse forhold naermest 
umulig. 

Efter vor sidste "kam-
pagne", der omfattede de 
nodvendigste reparationer 
af have- og hoveddore i 
forbindelse med montering 
af "alu"-glaslister, haber 
vi, at situationen nu er 
nogenlunde under kontrol, 
og at vi i fremtiden kan 
styre vedligeholdelsen i 
stedet for, at den styrer 
os. 

Ejerforeningens besty-
relse nedsatte derfor et 
"langtidsplanlaegningsudvalg", 
bestaende af Lars Friis 
(formand) og Sven Atlund, 
der efter behpv har supple-
re t sig med Henrik Kolind 
og arkitekt H.H. Ussing. 
Udvalgets forste handling 
var at foretage et grundigt 
bygningssyn, omfattende 
savel beboelsesblokkene son 
butiksoenter, vaskeri og 
varmecentral. 

Bygningssynet blev fore-
taget af arkitekt Ussing 
og inspektor Norby under 
medvirkning af et eller 
flere af udvalgets med-
lemmer. Resultatet var 
en diger rapport, der for 
hver erikelt blok klargjor-
de alle udvendige mangier 
- stort scm smat. 

Baseret pa denne rapport 
opdelte bestyelsen ved
ligeholdelsen i 3 grupper, 
alt efter problemernes 
cm fang. Den "daglige ved-
ligeholdelse", dvs. mindre 
ikke systematiske mangier 
varetages, scm det altid har 
vaeret tilfaeldet, af inspek-
tor Norby. Mere gennemgaende 
mangier, forst og fremmest 
mur- og mindre betonrepara-
tioner sorger Henrik Kolind 
for afhjaelpningen af, for-
trinsvis ved murer Harry 
Pedersen og tidligere in-
spektor Friis. Begge har 
vaeret en uvurderlig hjaelp. 
Endelig kommer de meget 
store og okonomisk krae-
vende opgaver, sasom den 
successive udskiftning af 
altangangstrapperne, op-
fugning og maling af gavle 
og gavlspring, genopretning 
af tage og tagrygninger 
osv., der er langtidsplan-
laegningsudvalgets opgave. 

Her prover vi med bi-
stand af arkitekt Ussing og 
det radgivende ingeniorfirma 
Zac-Consult at beskrive 
og indhente tilbud pa de 

forskellige projekter. 
Nar den okoncmiske og 
tekniske baggrund er 
klarlagt, skal projek-
terne indpasses i ejer
foreningens arlige bud-
getter afpasset efter 
deres prioritet og hvor 
onkostningskraevende, de 
er. Forelobig arbejder 
vi med en tidshorisont 
pa fern ar, og vi haber 
i lobet af foraret 1985 
at have materiale til at 
kunne korikretisere de 
forste af arene i denne 
planlasgning. 

Det er et meget stort 
og spaendende arbejde. Vi 
tror, at resultaterne, 
nar de ad ire viser sig, 
vil blive til gavn for 
alle Sellerad Parks be-
boere - og Deres penge-
pung. 

Eecember 1984. S. Atlung. 



PARKEWNGI MURERARBEJDE 
S0LLER0D PARK 

Dette har altid 
vasret et problem i 
Parken. En arbejdsgruppe 
har fundet frem til 
folgende problemer: 

Nogle anvender 
parkeringsbcisene, uden 
at der er indgaet leje-
kontrakt. Leje af 
disse skal ske ved hen-
vendelse til administra-
tionen. Lejem&let op-
horer, nar en lejer 
fraflytter, og pladsen 
kan ikke umiddelbart 
overdrages til ny 
beboer. Dette gaelder 
ogsa for garagerne. 
Parkering til venstre 
for indgangen til blok 
15 giver problemer med 
at vende samt besvaer med 
at kcarme ind og ud for 
de, der har fast plads 
der i naerheden. 

Parkering ud for 
blok 1 giver vanske-
lige tilkorselsforhold 
for lastbiler til garden. 
Ogsa parkering ved blok 1 
til hojre for indkorse-
len til kobmandsgarden 
voider problemer mht. 
aflaesning af olie til 
fyringscentralen. Pro-
blemerne de to naevnte 
steder vil maske kunne 
afhjaelpes ved maling 
af gule P-striber. 

Der er om dette rettet 
henvendelse til beboerene 
i de berorte blokke. 

I henhold til hus-
ordensregulativet er 
knallertkorsel pa 
gangstierne i Parken 
forbudt. Det er ikke 
alle klar over. 
Og sa har g&ende pa 
stierne fortrinsret 
for alle former for 
transporterende. 

Hjemmelavet ordsprog: 
"Der sker noget, nar du 
tager skeen i den anden 
hand". 
Ovenstaende kunne passende 
beskrive det arbejde, sari 
Harry Pedersen i det se-
neste halve ar har udfort 
i Parken. 

Her er en oversigt 
over HP's aktivitet: 
Flisearbejder 
Fuldstasndig nyla^ning af 
fliser langs blokkene 6, 
12 og 19. Fuldstasndig 
nylaegning langs vestgav-
len pa blok 2 og ostgav-
lene pa blokkene 7 og 9. 
Delvis ny- og omlasgning 
ved blokkene 10 og 14. 
Opretning ved blokkene 
4, 7, 8, 9, 11, 13, 15 

og 17. Endvidere stedvis 
asfaltering. 
Mur- og pudsreparationer 
er udfort ved sairitlige 
kaeldernedgange. 
Tagreparationer 
Murerarbejde pa taget 
over vaskeriet. Udskift-
ning af tagsten pa blok-
kene 3, 7, 8 og 15. 
Diverse 
Opsaetning af afspur
ring ved blok 12 og 
19, reparation af lys-
kasser ved forretninger-
ne, reparation af stenmur 
ved Skodsborgvej, repara
tion af trapper i garden 
ved butikscenteret, flise
arbejder pa P-pladsen ved 
centeret, flytning af 
stillads. 



Introduktion til 
nedenstiende monolog. 
Gruk af Piet Hein 
(Kumbel) 1940: 

Den son kun 
tar spog for spog 

og alvor 
kun alvorligt 
han og hun 

har faktisk fattet 
begge dele 
dirligt. 

GITTES MONOLOG OP 
S0LLER0D PARK 

(Efter idi af Per 
Hoj holt - egen 
retstavning) 

Du sku' alsi ha' set 
ham, Susanne 
Jesus, ikk' oss1 
her tar' vi pa uflugt 
heIt fra Silkeborg, 
du ved nok 
bare fordi Preben vill1 
se ham nojn pa korset 
og si op mod jul 
det er alsa no'et svineri, 
sir" jeg dig, det er 
og sa had de bar malt 
den over 
den dir, du ved nok 
nej, hvor var Peben 
tos'et 
den lang rej s - og si ikk' 
engang rally 
jeg ku' ikk' la' vaer' og 
grin'. 
Og Sollerod Park, de er 
ikk1 engang dod 
son Ekstrabladen skriv 
det er bondef angeri 
sa det batter 
Preben ring' godt nek 
pa og spurgt 
cm han ku' kob en 
lejlighed 
ellers smart med trap1 
ingvendig og der 
drypper 

man ku1 gi si'n udenfor 
pa midten og se, hvad 
de sku' ha' til fro'kost 
og si'n no'et 
det ku' godt nok vaer' sjov 
og kom i lokalavisen 
hver uge 
og si pi forsiden med 
bil'ed og det hel' 
retssag og si'n no'et, 
ikk' oss' 
men de har ingen bager 
du ka' kun fi sol 
men det giider Preben ikk' 
han vil heller' kor' rally 
det fir man ikk' cancer af 
og si' no'et, sir' han 
de skaer' oss' traer'ne 
over helt ned ved roden 
nir de li' er siet 
men det ka' jeg da 
godt fbrsti 
nir de ikk' spar' dem li' 
foran vinduet' 
si de ikk' ka' se noget, 
du ved nok 
selv blomsterne ra'ner 
de opp a' kas'en 
og i mork' 
det er ikk' til og 
fbrsti 
de mi ellers ha' peng' 
nok 
750.000 og si kontant 
jeg var naer' ved og him'l 
da de sagde det uden 



og red'm 
det er li'godt majet 
taenk, hvor man' biler 
Preben ku9 fi for de peng8 
- brugt endda 
han ku' oss9 betal' si' 
kontigent til partiet 
eller vi ku1 ta' til 
Mallorca eller deronikrin 
du ka' ellers tro, 
kobmand1 er flink og 
hjaelpsom og hofli' 
overfor damerne 
han bar mi' kurv heIt 
ud til bilen uden jeg 
spurgt9 
og si gi9 han kredit 
ikk9 som i Brugsen, nej 
der har man allsamnen pi 
regning, si9r de 
det ma oss9 vaer9 dyr ® 
med all de reprasjoner 
de mal9 hel9 tiden, 
men det hjaelper ikk9 no9et 
si det mi vaer9 dyr9 
og trapperne, de falder 
ned og smul9 rer 
det er godt ndk synd, 
ikk9 oss9 
de har oss9 fi9t 
ny dore, bli 
nej , hvor de er flot9 
men det der naturgas, 
Susanne 
derud9 til hojre fra 
Vesterhavet 
ku9 de ikk9 find ud af 
gas9 si9r jeg, ja, gas 
det er oss9 synd 
for lejerne 
de ved ikk9 am de 
er kobt eller solgt 
si9n ka9 man da ikk9 
i et moder9n samfund, vel 

det si'r Preben oss9 s, 
han ved det 
for han har vaeret til 
kongress i Socialdemo-
kratiet og en, de kald9 
for administrator har de 
oss9 kobt og solgt 
han sku9 ellers nok vid9 
bedre med den uddannels9 
som du og jeg har betalt 
til 
han sku9 prov9 og vaer9 
arbejdslos, sku9 han 
si keen han nok pi 
and9er tanker 
end sid9 der og sjener9 
dem allsammen 
med vinduer og retssager 
son cm han er no9et 
og de ikk9 er no9et 
ellers si9n no9et, 
ikk9 oss9 
men ikk9 min9 ord igen 
si fir jeg bar9 or9ne 
i maskinen, som man si9r 
vaskemask i ner, nej de er 
git9 i stykker 
fordi at det er alt for 
dyr med de der vaskepriser 
og saeb9 
og si har de hel9 3 
vice vaer ter 
de er oss9 for dyr9 
men de ska9 betal9 for 
og fi lavet fliserne 
alt det haervaerk, 
si9r jeg bare 
det er samfundet 
des sky Id, ikk9 oss9 
man er illiveller snart 
helt lirst 
det er man godt nok -
og blikkenslar9n. 

IJ / pseudonym 



WSKERIET FRIIS-ETKAPITEL PARKLAUGET 
FOR SIG 

Sollerod Park har 
et stort og godt 
vaskeri, der i det 
daglige er underlagt 
Hblgers pleje og tilsyn. 
Men det kan ikke bort-
forklares, at indret-
ningen og de fleste af 
maskinerne er ved at 
vaere lidt aldersstegne. 
Naesten alt er taget i 
brug efter ombygningen 
i 1970. 

Vi ma se i ojnene, 
at heller ikke vaskema-
skiner holder evigt, og 
at vi mS til at taenke 
over, hvad vi pa laengere 
sigt skal gore. 

Bestyrelsen har planer 
om at sende et sporge-
skema til samtlige be-
boere i Parken med 
sporgsmal om omfanget 
af den enkelte husstands 
vask og i givet fald, 
hvilken maskintype man 
oftest bruger. Altsam-
men for at kunne laegge 
de rigtige planer for 
et nyt vaskeri, som ma 
forudses at blive en 
nodvendighed inden for 
de naermeste ar. 

Nar skemaet dumper 
ind ad brevspraekken, vil 
vi bede alle an at be-
svare det. Pa den made 
kan vi sikre, at det 
kommende vaskeri bliver 
af den rigtige storrelse 
og indrettet med netop 
de maskiner, der er 
brug for. 

Fhv. inspektor Friis 
har gjort et stort og 
uvurderligt arbejde med 
at forskonne Parken. Et 
arbejde, son mange bebo-
ere vaerdsaetter og udtryk-
ker tilfredshed med. 
Friis har: 

- malet samtlige kaelder-
nedgange efter mur-
og pudsreparationer, 

- malet med traebeskyttel-
se og repareret nassten 
alle parkens torre-
stativer, 

- rustbehandlet og malet 
de 2 lliger mod Skods-
borgvej, 

- malet de nyisolerede 
varmtvand sbeholdere 
og varmeledninger i 
samtlige blokke. 

Det vil nok vaere de 
fleste bekendt, at Friis 
og'sa har genoprettet 
stierne ved soen, s&et 
graes og ryddet op. 
Tak for fint arbejde, 
Friis. Vi glaeder os 
til at se resultatet 
af nye arbejder fra 
dig. 

I begyndelsen af 
det nye ar - pa sondage 
on fbrmiddagen - g&r 
man i gang med det 
frivillige parklaugs-
arbejde. 

Denne gang vil 
man starte med onradet 
langs villaerne, hvor 
der skal ryddes for 
selvsaning og beplan-
tes med skovfyr og 
hyld. Det er heref-
ter tariken pa lig-
nende made at arbejde 
sig rundt on Krags 
Mose. 

Et saerligt problem 
er afvandingen pa 
plasnen for an blok 15. 
Beboerne her vil blive 
indbudt til at mode 
specielt on dette emne. 

I ovrigt vil der 
snarest blive indkaldt 
til mode i selve lauget 
ved en rundskrivelse 
til samtlige beboere. 
Hvis du har behov for 
hyggeligt samvaer, godt 
kammeratskab, frisk 
luft og motion, sa er 
dette arbejde lige noget 
far dig. Og sa er du med 
til at pavirke udseendet 
i DIN PARK. 

FRTVILLIG VEDLIGEHOLDELSE 

Interessen blandt 
ejerne for dette 
arbejde har i efteraret 
vasret fin. Mange har 
benyttet sig af til-
budet on gratis maling 
til det udvendige trae-
vaerk. 

Udlevering af maling 
pabegyndes igen den 

sidste fredag i marts 
1985. Det er fortsat 
muligt selv at fore-
tage isolering af lejlig-
heden. Ved henvendelse 
til Henrik Kolind i 
blok 18 nr. 14 (805162) 
kan man fa udleveret 
materialer, arbejdsbe-
skrivelse og vaerktoj. 



VINTEREN 
KOMMER.., 
er er forskellige 
praktiske forholdsregler 
at iagttage. Kan ikke 
salt pa altangangene -
brug sandet, der er i 
de brune beholdere -
sne pa altangangene b0r 
ikke skubbes ned pa 
havegangene, men i 
haverne. 
Parkgr hensynsfuldt, 
ikke lige bag P-plad-
serne pa de smalle 
veje, 
flyt bilerne, sa 
fejemaskinerne kan 
fa plads. 
Indvendig bor alle 
radiatorer vaere 
lidt Abne, sa der er 
cirkulation i anlaeg-
get. 

NEGER-
HYTTEN 

Redskabshuset pa 
den store plaene ned mod 
seen - i daglig tale 
kaldet "negerhytten" -
var i foraret ved at 
se noget slidt ud. 
Nu har tilkaldte mu-
seumseksperter repa-
reret strataget, sa det 
skulle kunne holde 
nogle ar endnu. 

Soar, m ̂rkNyt 
REDAKTIONELT 

Nogle vil undre 
sig over, hvor SEN er 
blevet af det sidste 
halve ar. Forklaringen 
er, at det pa ejerfore-
ningens general for samr-
ling i april blev vedtaget, 
at bladet hojst mAtte 
udkorme 2 gange om Aret. 
Dette pabud overholdes 
i aret 1984. Da vedtagel-
sen var begrundet i akono-
mi, er der denne gang 
beskaret i det redaktio-
nelle stof. Interviews, 
begivenheder i Parken etc. 
udelades. Meddelelserne 
skulle vaere af mere infor-
mativ karakter, son det sa 
smukt blev udtrykt. 
Redaktionen haber, at den 
har levet op til dette. 

SA BOMMER VI 
Et par steder i Sol-
lerod Park er der 
opsat bom ved stier. 

Selv om det er moder-
ne design, er det nbk 
et sporgsmal, om de 
er flotte. Arsagen 
til denne afspaerring 
er en tiltagende tra-
fik med biler for af-
levering af varer til 
beboerne. Det kan fli-
sebelaegningen ikke 
holde til. Hvis "for-
soget" falder heldigt 
ud, vil der enten 
blive opsat bonme 
ved andre stier -
eller ogsa vil de 
2 nu opsatte blive 
fjernet. 

Det kan du selv 
vaere medbesternmende 
an. 

Inspekterernes 
traeffetid: 
S0ller0d Parks inspektorer har 
telefon-traeffetid pa alle hver-
dage kl.12.00 - 13.oo. 

Man bedes kontakte den inspek-
t0r, som har ansvaret for det 
blokafsnit, man bor i. 

Blok 1-9 
J0rgen Rasb0l 803437 

Blok lo-14 
Poul Norby 806697 € 

Blok 15-19 > ' 
Holger SchWartz-Nielsen 801296 

! 

Sollerad Park Nyt 
Udgivev: 
Ejevfoverling en S0llev0.d Park 

Oplag: 4oo eksempiavev 

Ud.givelse: Peviodisk 

Redaktion: -
Ole V0g Andersen (ansvarsh.') 
lb- Jensen 

S0lter0d Park Nyt's adresse: 
Blok 7, 1-12. Tlf. 8002,10 

J & R Frydenberq A S 


