SOUEROD PARK NYT
Til samtlige beboere i S0ller0d Park

JUNI '83

SANKT HANS BAL
torsdag den 23. juni
Parklauget og fhv. inspektor Friis har gjort
en meget stor indsats for at gore naturarealet ved Krags Mose - soen - indbydende. Her
er faeldet nogle gamle traeer, udtyndet i bevoksningen, anlagt gangstier, saet graes og
plantet buske.
Det hele til gavn og glaede for Sollerod Parks
beboere og gaester.
Der er ogsa etableret en balplads. Den vil vi

pa uformel vis indvi Sankt Hans aften. Balet
taendes ved 21.3o-tiden.
Kom forbi, hvis du har lyst. Dine gaester er
ogsa velkomne.
Regnvejr vil ikke forhindre os i at taende ba
let. Tag blot rojsere og regntoj pa. Vi skal Q
gore vort til, at du far lidt rog.
Pa gensyn!

Her er penge at tjene
Maling og isolering
Gennem nogle ar har vi i
Parken pa frivillig basis
og i faellesskab malet facadernes traevaerk, vinduer,
dore og sokler.
Situationen i dag er i sto
re traek den:

Vi skulle meget gerne her
i lobet af sommeren i gang
i de blokke, der helt mang
ier og meget traenger til
udvendig maling, ligesom
vi haber, at aktiviteterne
i de ovrige blokke vil
fortsaette, saledes at vi i
1983 kan have faerdigmalet
endnu nogle.

til faellesmode i blokken,
ligesom maling og redskaber naturligvis stilles
til radighed.
Det er nu 1 ar siden, vi
startede isoleringsarbejderne pa lejlighedernes
traefacader. Efter en langsom start gar det nu strygende (som malerarbejdet red.), og vi har i dag registreret, at der i 67 lejligheder er foretaget iso
lering.
Til brug ved isoleringen er
der ogsa udarbejdet arbejds
beskrivelse og tegninger,
der skal folges.
Materialer, arbejdsredskaber og beskrivelser til savel maling som isolering
kan rekvireres.

Set og h0rt

Beboerne i blok 7 er sa srriat gaet igang med den udvendige vedligeholdelse. Dejligt at se. Dette og
det gode eksempel i blok 6 ma bestemt inspirere andre blokke til at ga igang.
at blok 11, 16 og 18 er
faerdigmalede^at blok 2, 12 og 15 er
malet pa altangangssiden
at blok 5, lo, 13, 14 og
17 er delvis malet pa al
tangangssiden
at blok 1, -6, 7 og 19 er
i gang
at blok 3, 4, 8 og 9
stort set helt mangier.

Fremgangsmaden er fortsat
den, at et par af blokkens
beboere tager initiativ
til, at der arrangeres et
faellesmode, hvor planlaegning og naermere detaljer
droftes.
Der er udarbejdet en arbejdsbeskrivelse for malerarbejdet samt en standardskrivelse om indkaldelse

Dette vil givetvis ikke vasre
den mindst interessante del
af laesestoffet i Sollerod
Park Nyt (SPN). Nej, det er
ikke nogen forkortelse for
et politisk parti. Redaktionen vil udfolde alle sine
talenter for objektivt at
beskrive beboernes adfaerd og
saere goremal i det lonlige
hab, at alvoren i disse oplysninger vil sive ind.
Inspektorerne oplyser samstemmende, at artiklen fra
sidste nummer om hundeefterladenskaber pa plaenerne har
haft god virkning, selv om
det ikke er helt OK endnu.
Problemet vil nok ikke helt
kunne undgas, hvis hunden
lufter sig alene pa graesplaenen. Det bliver ikke bedre,
hvis ejeren star og beskuer
det fra svalegangen. Bemaerk,
at det er en ejer.

Samme inspektorer - de har
meget at sige - anmoder beboere, der baerer affald ned
i kaeldrene om at putte dette
op i poserne - ikke pa gulvet eller ved siden af. De
vil heller ikke have flasker
i skakterne. Sadanne skal
meget gerne handbringes til
skralderummet og placeres
ved siden af affaldsposerne.
Aviser fylder for meget i
skakterne. Det er derfor en
god ide at tage disse med
sammen med vinflaskerne helt ned i kaelderen. Og sa
vil de ikke have gardinstaenger pa AV2 m i skakterne.
Hvorfor nu netop Ay2 m?
Og nu til noget helt andet.
Er det rigtigt, at nogle af
drengene i Sollerod Park og
omegn benytter de af Friis
sa nydeligt anlagte stier
ved seen til racerbane for
cykler og knallerter? Svaret
er .... ja. Det ma I altsa
ikke. Hvis det sker mere,
vil der komme en og stikke
en kaep i hjulet. Kaeppen, der
er flad i den ene ende, kan
ogsa blive brugt pa anden
made, men her skal ikke ro
bes hvordan.

Navnlig navne
Ud fra den synsvinkel, at vi
i Parken bor laere hinanden
bedre at kende, har redaktionen besluttet, at der hver
gang i SPN skal vaere en kort
praesentation eller interview
med en eller flere beboere.
Vi vil forst og fremmest kon-

70 ar og Id i rumpen
Ingen vil vaere i tvivl om,
at dette nydelige foto af
Adzer Blume gengiver en af
Parkens mest markante personer gennem alle tider. Han
har boet her fra starten i

Pa skrammellegepladsen er der
en fin cross-bane. Den ma me
get gerne benyttes af dig, din
kammerat og Ole Olsen.
Mens vi er ved drengene - her
de lidt aeldre, men stadig unge
mennesker - vil det vaere pa
sin plads at anmode de oldrikkende unge foran butikscen.teret om ikke at lade vandet i
buskadset ved vaskeriet. Det
ikke alene lugter, men det ser
ogsa forfaerdeligt ud* Taenk dog
pa, unge mand, at du hermed'
ogsa stiller din ynkelighed
til skue for alle. Det kan ik
ke vasre dit eget onske. Konklusion: Nar du kan holde pa
ollet, ma du ogsa kunne holde
pa vandet. Du lider da ikke af
prostata endnu. Hej med dig!
Der er mange andre episoder
fra Parken, men du ma have
talmodighed til naeste nummer.

centrere os om "anonyme" men
nesker. Folk, der fredsommeligt faerdes iblandt os folk, der ikke benytter enhver lejlighed eller denne
som paskud til at rabe op.
Vi vil gerne hore deres mening om at bo i Sollerod
Park. Der kan ogsa blive ta
le om praesentation i saerlig
anledning, hvilket ikke altid kan forenes med anonymitetsprincippet. Det vil vaere
tilfaeldet nu.

1956. Da jeg bad ham om lidt
oplysninger til brug for denne omtale, kom han med 6 maskinskrevne sider selvbiografi, en del boger om atomer
og- astronomi, og en hel udstilling af malerier og tegninger. Mit manuskript og
mojsommeligt udarbejdede
sporgeskema puttede han i
papirkurven. Sadan er han
bare. Da han fandt lejeloven
med tilhorende bekendtgorelser frem, gjorde jeg gengaeld.
Blume har 39 ars laererger-

ning bag sig. Nu er han ak~
tiv pensionist og kunstmaler
i fritiden. Han gor en ypper
lig indsats i parklauget. At
der ser sa paent ud og er sa
ryddeligt - isaer ved seen er ikke mindst hans fortjeneste. At han ogsa far tid til
at passe sin egen kolonihave
og vaere formand for Haveforeningen Vangebo, fatter jeg
ikke. Nu har han ogsa anskaffet sig en motorcykel for at
na endnu mere. Busserne korer ikke altid efter hans
tidsplan.
Der kunne naevnes meget mere
om Blumes meriter her i Par
ken, men der skulle gerne vae
re plads til andet stof i
dette nummer, sa jeg vil beholde de 4 timers givne op
lysninger for mig selv. Der
kom imidlertid sa mange interessante oplysninger frem,
at jeg nok lister lidt ud
mellem sidebenene, nar lej
lighed byder sig.
Hvad var det nu, der gav an
ledning til denne omtale? Ah
jo. Adzer Blume fylder 7o ar
den 4.juli. Det fejrer han
med en udstilling pa Sollerod Radhus. Det vil du kunne
laese om i aviserne.

Meddelelser

Orientering om a/conto varmeudgifter
Det kan oplyses, at a/conto
varmeudgifterne for den kommende varmesaeson 1983/84 forelobig for hver enkelt lejlighed er fastsat til et belob svarende til den samlede
a/conto indbetaling for varmearet 1982/83. Dette varmear er endnu ikke opgjort,
men reguleringen af sidste
rate var begrundet i den milde vinter 82/83. Hvis vi regner med, at naeste vinter bliver mere normal, vil faldet
i oliepriserne formentlig udligne naeste ars merforbrug
af olie. Pa denne baggrund
opretholdes samme a/conto
bidrag.
Hvis udviklingen bliver veesentlig anderledes end forudsat, vil der kunne ske aendringer i begge retninger.

Nyt WS firma
i S0ller0d Park

Ejerforeningens
bestyrelse

V. Saemer & Son a/s
Dybbolsgade 17
1721 Kobenhavn V
Tlf. 01-227ool

Pa foreningens generalforsamling den 18.april 1983 blev
folgende valgt til bestyrelsen

For at bortvejre al tvivl om
brug af egen VVS, skal folgende retningslinier traekkes
op:
"Enhver beboer kan benytte
den VVS-mester man matte foretraekke, salaenge udgifterne
ikke belaster faellesskabet,
og salaenge der ikke er tale
om, at der pilles ved faellesinstallationerne. Vi kan ik
ke have en ukoordineret adgang til aflukning af vand
eller varmeinstallationer og
lign. Safremt man onsker lukket for vand o.l. ma egen
VVS-mester fa dette gjort
gennem Saemer & Son."
30.5.1983
Ejerforeningen Sollerod Park

Som beboer i Sollerod Park
har du glaede og gavn af, at
der findes forretninger i
naer tilknytning til omradet.
Du gor bade dig selv og ovrige beboere en "tjeneste"
ved at handle hos de lokale.
folk. Kort og godt: Brug butikscenteret Sollerod Park.
Ved en senere lejlighed vil
SPN bringe en storre artikel
om centeret - muligvis i forbindelse med en forbrugerundersogelse.
Her er forretningerne fra
den ene til den anden:

ST-6
ST-1
1-12
1-14
1-12
1-15
ST-4

Inspekt0rernes
traeffetid:
Sollerod Parks inspektorer har
telefon-traeffetid pa alle hverdage kl.12.oo - 13.oo.
Man bedes kontakte den inspektor, som har ansvaret for det
blokafsnit, man bor i.

2.6.1983
Administrationen

Service

Ole Vog Andersen
(formand)
11,
Sven Atlung
16,
16,
Jorun Shah
Henrik Kolind
18,
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lb Jensen
Erik Rasmussen (suppl.)lO,
Henning Kaa Nielsen
(suppl.) 7,

Handelsbanken, Sollerod afd.
bestyrer Lars Toft
8ol3oo
Superland, kobmand
Poul Rasmussen

8o2626

Sollerod Bageri
bestyrere:
Lili og Ole Olsen

8o697o

Galleri Sollerod
forretningsforer
A.Blume

8o2911

Slagterforr. Sollerod Park
slagtermester
Leif Hansen
8o2688
Klippestuen
frisormester
Mogens Hartmann

Blok 1 - 9
Jorgen Rasbol

803437

Blok lo-14
Poul Norby

806697

Blok 15-19
Holger Schwartz-Nielsen 801296
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