S0LLER0D RARK NYT
NR.2.78

Til samtlige beboere i S011er0d Park.

Jrafiksikkerheden hojnet
iniljoetbevaret.
Som det sikkert ikke er alle
bekendt, har der vasret forhandlinger mellem S011er0d
Kommunes Tekniske Forvaltning
og S011er0d Park om parkeringspladserne foran butikkerne.
Forhandlingerne, der har staet
pa siden 1974 har drejet,sig
om, at Kommunen. ville inddrage
de nuvasrende parkeringspladser
og istedet etablere en 5-5
m bred "parkeringsvejTT bag
cykelstien - helt op til
butikkerne - som vist pa
tegnirlg. Det var 0nsket fra
Kommunens side - og heri er
vi helt enige - for at bedre
trafiksikkerheden.

Alt for ofte har bilister
parkeret mod faerdselsretningen
eller k0rt ud fra parkeringspladsen og foretaget u-sving,
hvorved mange farlige situationer er opstaet og flere
endog med ulykke til f01ge.
Som sagt tanken var god,
men 10sningen for darlig efter
Ejerforeningens og Beboerrepraasentations opfattelse.
Det blev derfor besluttet, at
lade Birgitte Bardenfleth
(beboerreprassentationen) og
Max Godtfeldt (ejerforeningen)
optage direkte forhandling
med Kommunen. Og det gav resultater:

pladsen 0st for forretningerne.

4.

Trafikken til nasvnte parkeringsplads ensrettes (indk0rsel ad vestlig adgang)

5. Der indf0res - imod vore 0nsker
- tidsbegrasnset parkering i
forretningstiden - to timer pa hele parkeringspladsen.

Hvad nu?
Det var situationen, da den
blev vedtaget.

1. De to vestligste parkerings
pladser pa den nuvasrende
holdebane sl0jfes under
hensyn til oversigten pa
stedet.

Nu, hvor alle fern punkter er
blevet gennemf0rt kan vi sa stadigvadc sige, at trafiksikkerheden er
h0jnet og milj0et bevaret ?. Vi kan
godt blive enige om milj0et, men
trafiksikkerheden er desvsrre ikke
blevet h0jnet. Og det skyIdes ene
og alene, at de motork0rende groft
overskrider fasrdselsloven. Der
foretages ulovlige overskridninger
af de dobbelte vejstriber og
parkeres imod ferdselsretningen.

2. Der foretages dobbelt opstribning pa Vangebovejs
k0rebane ud for forretningerne.

Et ophold pa Vangebovej foran
butikkerne en s0ndagformiddag afsl0rede mange farlige - og som
sagt ulovlige situationer.

3. Der etableres udvidet abning
ved banken mod parkerings-

Disse situationer er blevet fotograferet og forelagt den vagthav-

ende politiassistent Poul Andersen
pa Lyngby Politistation.
Poul Andersen fastslar, at der
er tale om overskridelse af fasrdselslovens paragraf 28 stk. 2, der
omhandler parkering. Denne siger
ogsa, der ikke ma parkeres imod
iasrdelseretningpn.
De mange bilister, der kommer
ad Vangebovej fra Skodsborgvej og
"laegger an til bl0d landing" ved
at overskride dobbelte striber,er
ikke blot hensyrisl0st farlige, men
det er ogsa ulovligt.
Men hvaT det er jo ikke nogen
her fra Parken. Sa yi kan jo
egentlig vasre ligeglade. Ikke?
Ole V0g
PS. Det skal lige oplyses, at
der arbejdes ihaerdigt pa at
fa Teknisk Forvaltning til at
fjerne det ene af skiltene
med tidsbegraensning pa den
store parkeringsplads.

Belysningen i
Sollerodrark.
Tillykke med det nye kommunikationsmiddel S0LLER0D PARK
NYT, det er et godt initiativ
og helt i tidens and.
Og a pro pos tidens and, var
det sa ikke ogsa muligt at fa
en gennemdr0ftelse af belys
ningen i S.P.?
Lamperne ved trappeopgangene
var en god fornyelse, men
stadigvaek er belysningen pa
svalegangene prasget af sparetiden ved bebyggelsens start.
To indgange pa svalegangen
"deler" en lampe, og lad sa
ga med os, der kan finde
d0ren i m0rke, men for jester
er det helt skraskkeligt at
skulle finde den rette d0r,
navneskiltet pa brevsmaekken kan
kun aflaeses ved blindskrift - og
hvor mange kan det?. Hvis sa
gaesten har vaeret sa heldig at
komme til det rette d0r, kommer
problemet med at finde d0rklokken.
Jeg vil gerne foresla bestyrelsen
for ejerforeningen at nedsastte et
udvalg med det formal at f0re be
lysningen i S011er0d Park up to
date. Jeg har tidligere i et brev
til lejerforeningen skrevet, at
belysningen herude minder om min
barndoms provinsby under besaettelsen - der er siden kommet lidt mere
"lys i m0rket", men det kunne blive
meget bedre.

HERVERK.
En tidlig 10rdag morgen
var en bla sejldugsafskaerrnning
i blok 11 flasnset i stykker.
Savidt det vides, kan det vaere
et selskab i "10ftet stemning",
der i 10bet af fredag nat
syntes, det kunne vaere morsomt at fla og flaense i noget
"farligt og skadeligt" sejldug.
Bortfjernelse af benzindadcsler, baglygter, b0jede
antenner og knusning af lysarmaturer er desvaerre heller
ikke ukendt.
Er denne 0delasggelsestendens
ved at brede sig? Eller er det
blot "tilfaeldige krusninger"
i et ellers roligt milj0 i
S011er0d Park?
Send os et par ord om lignende haendelser, sa vi kan fa
et overblik - og fortaelle om
dem. Alle henvendelser vil

Vi har forelagt problemet for
Ejerforeningens formand Pieter
Bellens, som udtaler:
"Problemet med ringeklokken kan
10ses enkelt ved selv at opsaette
en ringeklokke med lys i. I disse
er der plads til navneskiltning.
Vi vil gerne se pa sagen med mere
lys. Men hvis De forestiller Dem,
at udskifte armaturerne vil dette
pa grund af det store antal blive
meget dyrt.
Kraftigere lys kunne maske 10se
problemet, men bliver det rart at
se pa ?

blive garanteret fuld anonymitet.
Samtidig med, at man kan
graanmes over disse 0dela?ggelsestilb0jeligiheder synes jeg, det
er mindst lige sa deprimerende,
at de som kender noget til det,
eller har set det, ikke foretager sig noget.
Naeh, man skal jo ikke blande
sig. Det ma andre klare. Godt
det ikke er mig,det gar ud
over.
Alle forarges. Ingen g0r
noget.
Det er i og for sig en langt
farligere tendens end det
egentlige haervaerk.
Man far jo som sagt intet
forasrende her i tilvasrelsen.
Heller ikke milj0et og den
gode atmosfasre, der i0vrigt
hersker her i Parken. Vi er
sandelig forskanet for meget,
men kun sa laenge vi selv g0r
en lille indsats-. "ikke se'
den anden vej", nar noget,
som er helt i modstrid med,
hvad vi anser som ret og
rimeligt finder sted.
Nu skal det endelig ikke misforstas, saledes at vi alle render
rundt og leger politibetjente. Kun
at man giver udtryk for det forkastelige i, hvad der evt. sker.
Ellers lasnge leve selvtilstraekkeligheden, den retfaerdige harme, forargelsen, og "det klarer de andre
nok". PAS PA - det lurer alt sammen
lige i vandskorpen.

Bodil Albeck-Larsen

12,1-22

Hvad mener beboerne ?

Ole V0g

Mere snakom
altangangene.
I sidste nr. af SP-NYT blev
det naevnt, at hvis alt gik vel
ville reparationen af blok 19
vaare faerdig inden udgangen af
marts maned. Vi har talt med
Svend Atlung om, hvad der er
sket siden sidst:
OV: Denne gang vil vi godt
have noget konkret at vide
- sa du ma styre dine hvad-var-det-nu-for-nogle
reaktioner. Altsa,hvad
sker der ?
SA: OK - ja. Entrepren0rfirmaet, er nu ved at vaare
fserdig med blok 19.
OV: Hvornar?
SA: I 10bet af f0rste uge i
maj, har de lovet os. Vi
er godt klar over, at det
har vaeret en ubehagelig
tid for beboerne, - og
at det altsa har taget
meget lang tid. Det har
der nu vaeret gode grunde
til. For det f0rste var
blok 19 meget slemt medtaget. A1 den gamle beton
matte jo bankes ned, og der
matte st0bes en helt ny
altanplade. Sa har det jo
vaeret den vasrste tid pa
aret, og vejret har endda
vaeret saarligt ondskabsfuldt
i marts og den f0rste del af
april.
0V: purine det alligevel ikke
vaeret gaet lidt hurtigere?
SA Jo - hvis vi havde taget
chancer med hensyn til
kvaliteten af betoneri, nien .
det vil hverken entrepren0rerne eller vi. Nu skal
vi have lavet noget, der
kan holde.
OV: Er det nu ikke lidt overdrevet, beton er da et
solidt materiale.
SA:Ja, det troede man jo og
sa dengang man lavede de
broer - og altangange der nu er ved at forvitre.
Nej du, man er ved at blive
klar over, at det at st0be
en beton, der kan holde i
100 ar, ikke blot er et
sp0rgsmal om at bruge
rigeligt med . cement og de
rigtige tilslagsmaterialer.
Det er selvf01gelig den
f0rste betingelse, men
hvis man vil lave en taet

og porefri beton, og det
er det det drejer sig om,
er selve udst0bningen det
afg0rende. Det drejer
sig om, at opna en harfin
balance mellem vandindhold, temperatur, haerdetid og
udt0rringen under hasrdningen, og det er altsa
ikke noget man g0r i snestorm.

SV.%Bade ja og nej. Jeg haber,
vi kan sla to fluer med et
smaek og bade 10se st0jproblemet og give vores nye
altangange en ekstra beskyttelse ved at forsyne
dem - og for0vrigt ogsa
trapperne - med en svaer
skridsikker gummibeklaedning,
der st0bes fast i betonen.
SA\

OV: Ja, ja da. Men hvad sker
der sa videre?
SA:Vi er efterhanden overbevist om, at det er rigtigt
at renovere altangangene
pa samme made som i blok 19
og omkring 1. maj begynder
vi derfor pa blok 9- Det
skal nok ga hurtigere denne
gang. Antagelig kan det klares pa 5 - 6 uger. Dels
skal vi forhabentlig ikke
hugge sa meget ned, og
dels er arstiden jo meget
gunstigere. Vi har naturligvis ogsa faet en masse
erfaringer, der nu kommer
os til gode.

tTDunlop-Pirellin fremstiller en sadan belaegning,
der har vaeret anvendt pa
banegarde og i lufthavne i
mange ar, og vi er nu ved
at fa et endeligt tilbud
frem fra dem.

Vi har besigtiget belaegningen
ude i Tarbaek Villapark, hvor
den har ligget i et par
ar. I denne bebyggelse har
de haft ganske de samme
problemer, som vi har her,
og dem har de 10st ved at
palaegge sadan en gummibelaegning. Det ser ganske
fortrinligt ud og jeg tror,
det er en god og holdbar
10sning.

OVi Sig mig, hvad far vi egentlig ud af alle de ulemper
og omkostninger.

OV; Det lyder virkelig spaandende,
men bliver den ikke slidt
sadan en belaegning?

SA: I hvert fald, vi far noget,
der kan holde i mange ar,
men i0vrigt haber jeg meget
pa, at vi i 10bet af ganske
kort tid har en virkelig
god nyhed til beboerne.
Haber - sir jeg!

SA:Ikke de f0rste 30 - 40 ar.
Den er lavet af samme
gummitype , der anvendes til
bildaek og taenk pa, hvad de
kan holde til.

OV: Ud med sproget!
SA!OK - det er jo ikke nogen
hemmelighed, at trapper og
altangange giver anledning
til urimelige st0jgener
i alle lejlighederne. Det
haanger sammen med at altan
gangene er en del af den jernbetonplade, der danner
etageadskillelsen. Trlnst0j
og lignende transmitteres,
derfor direkte ind i lejlighederne. Og det er jo ikke
blivet bedre i traeskoenes
tidsalder.
Oprindelig ville vi derfor
have fjernet altangangene
helt og erstattet dem med
en traebrokonstruktion, der
ikke var forbundet med
etageadskillelsen. Men vi
kunne ikke komme overens med
brandmyndigihederne om et
sadant projekt, og det blev
for0vrigt ogsa dyrt.
OV; Det har jeg h0rt om, men nu
har vi alligevel bibeholdt
den larmende betonkonstruktion.

OV: Er der sa noget at betaanke
sig pa?
SA:Det er jo ikke gratis, og
mit forbehold gaelder isaer,
at vi endnu ikke har faet
endelig kalkulation. Falder
den imidlertid indenfor de
rammer, der hidtil har vaeret
tale om, sa laver vi i hvert
fald een blok som fors0g i
ar. Falder det heldigt ud,
haber jeg, at vi kan fortsaatte hele parken igennem
i de kommende ar.
OV.' Hvem bliver de heldige i ar?
SA:Det er ikke endelig afgjort,
men sandsynligvis bliver det
blok 9.

Fodboid.
Der er heldigvis stor rift
om fodboldsbanen - derfor er
det isaer for de sma svaert at
komme til.
Det vil i hvert fald hjaalpe
meget, hvis b0rnene ville
lade vaare med at bruge fodmPf

boldst0vler med "dupper" andet
end pa fodboldbanen. Og lade
vaere med at spille bold, nar
plaenerne er vade og opbl0dte.
Det er lige nu, at plaenerne
er meget sarbare. Hvis savel
voksne og b0rn har forstaelse
for dette problem, vil meget
vaere vundet.
Det skal selvf01gelig siges,
at der hvor plaenerne b liver
tilsaede for at udbedre bare
pletter er naturligvis al
faerdsel forbudt, indtil
graesset er groet helt op.
Pieter Bellens

Nytfra
Parklauget

Lados vaere lidt hensynsfulde:
Husk 20km!
Hurtigkorsel.
Dette problem bliver st0rre
og st0rre og desvaerre er der
mange - bade beboere og andre
- som k0rer hensynsl0st eller er det tankel0shed???
Pa en generalforsamling i
lejerforeningen er det for
mange ar siden vedtaget, at
20 km er maksimumhastighed i
parken og der har ikke manglet
henstillinger herom siden da.
Politiet og ogsa Justitsministeriet har indtil nu
stillet sig i vejen for en
10sning af problemet, men

Forslagog
hjertesuk.
Det fortrasffelige initiativ til det lille nye
"S0LLER0D PARK NYTn
b0r st0ttes af sa mange af os
(over al made priviligerede)
beboere som muligt.
Dels vil jeg gerne sige
tak - og dels komme med et
par smabemaerkninger, som
savidt jeg forstar er velkomne.
Inden for de sidste par uger
har tre "civilpersoner" bevaeget sig rundt i Parken og
set pa beplantningen. Nogle"
traeer er blevet "ridset" i
barken. Det betyder, at de
pa et eller andet tidspunkt
skal fjernes, for at give:
plads for anden og mere hensigtsmaessig beplantning, eller
ogsa fordi de er syge, eller
for at give tilst0dende traeer : '
bedre vadcstbetingelser.
De tre herrer er formanden
for Parklauget Max Godtfeldt,
B0rge Andersen og forstkandidat ved Statens Forstlige
Fors0gsvaesen 0. Kjersgaard,
der velvilligt har stillet
sin ekspertviden til radighed.
Formalet med rundgangen har
vaeret at danne sig et overblik over Parken, for derefter at udarbejde en generalplan. Alle beboere vil blive
gjort bekendt med planen, nar
den ligger faerdig.

Et forslag, der ville vaddte
jubel hos mange, hvis det
kan gennemf0res er: opsaetning
af tydelige, lysende bloknumre ved hver blok - heist
pa gavlen. For gaester, der
kommer her f0rste gang er
dette en labyrint - for bude
og for mange andre. Det ville
vaere en meget stor hjaelp - og
helt vaelte budgettet kan det
vel naeppe.
Et andet problem er de
ikke helt fa parkerede biler
- tilh0rende parkeringspladslejere, der sa ofte kommer
til at "glemme" at anbringe
bilen pa den dertil indrettede
plads - og optager de pladser,
der er beregnet til gaester.
Altsa: de numrerede parkeringspladser bedes indtrasngende
anvendt.
Og sa er der jo igen den
urimelige hastighed, hvormed
der k0res igennem Parken. Vi
haber meget, at det vil aendre
sig til det gode - altsa til
det noget langsommere - snarest.

efter vedtagelsen af paragraf
40 i den nye faerdselslov skulle
det snart lysne. Desvaerre
mangier ministeriet stadig at
udsende de administrative regler om paragraf 40 til de lokale myndigheder.

Disse forventes at fremkomme
meget snart og bestyrelsen har
vedtaget at optage forhandling med politi og kommune om
hastighedsbegrsnsende foranstaltninger.
Indtil da b0r alle hjaelpe
til og henstille til de, der
k0rer for hurtigt, om at k0re
hensynsfuldt - bestyrelsesmedlemmerne alene kan ikke magte
det.
Endnu et lille fThyln! Er der
mon ingen,der kan forma de
mange unge bold-glade til at
bruge fodboldpladsen - og
ikke de graesplasner, der i
0jeblikket bruges - og meget
hurtigt nedslides?
Mrk. den velmenende
(navn er redaktionen bekendt)
Pieter Bellens svarer.
Bade skiltning ved blokkene
og vejviserskiltene er uhensigtsmaessige.
En 10sning med lysende skiIte
pa gavlene tiltaler mig ikke
umiddelbart. Der ma kunne
findes andre 10sninger og pro
blemet vil blive taget op
snarest.
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