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Aktiviteter i Sollerod Park 

Fugtproblemer 
I en del af pafkens lejlig-

heder er der konstateret fugt pa 
vasggene - specie It pa gavlvasggene. 

Problemerne er dels udvendige 
fugtskader i form af misfarv-
ninger pa og afskalninger af 
facademalingen og dels indven-
dige fugtproblemer pa gavlvasgge, 
bag m0bler, billeder samt i de 
lukkede rum under trappen til 
lejlighederne pa 0verste etage. 

Pa denne baggrund har Teknolo-
gisk Instituts byggetekniske 
af deling (TI) i scmmer foretaget 
en besigtigelse af 5 af parkens 
gavllejligheder og udarbejdet 
en rapport med forslag til/ hvor-
ledes fugtproblemerne kan 10ses. 

Indvendige 
fugtproblemer 

I forbindelse med besigti-
gelsen blev TI armodet cm at 
besvare f01gende sp0rgsmaml vedr. 
de indvendige fugtproblemer: 

1. Hvad er arsagen til de fugt
problemer, der kan konstateres 
pa de indvendige gavlvaBgge? 

TI: Arsagen er relativ h0j 
luftfugtighed i de pgl. lejlig-
heder kcmbineret med kuldebroer 
i ydervaaggene. Den udf0rte hul-
mursisolering bar medf0rt, at 
der er en mark ant h0 jere over-
fladetenperatur pa vasgcmrader 
med bagvedliggende isolering 
i forhold til vasgcmrader uden 
isolering. Hvor ventilationen 
forbi sadanne uisolerede vaegcmrader 
er hindret eller reduceret (som 
f01ge af m0bleringen: sofaer, 
taette reolsystemer, billeder m.v.), 
vil risikoen for kondensering af 
rumluft vaere vassentlig st0rre end pa 
isolerede ydervasgsflader. 

2. Hvorledes kan skaderne udbedres? 

TI: Indvendiq ma afhjaelpning ske ved 

en generel forbedring af de pa-
gasldende lejligheders ventilation, 
herunder ma sikres, at der kan 
ske en rimelig cpvarmning og 
ventilation af de koldeste 
ydervaegsflader. Dette kan ske 
gennem en - i forbold til yder-
vagggens konstruktion - hensigts-
mBessig m0blering cp ad denne. 

3. Kan De indvendige fugtskader 
udbedres ved en evt. udvendig 
overfladebehandling? 

TI: Gavlvasggene ma udvendigt 
sikres mod vandindtrasngen i 
st0rre masngder, d.v.s. at revner 
i puds og murfuger udbedres, og 
vaggmalingen renoveres. Valg af 
malingstype vil evt. kunne ske 
i samrad med TIs afdeling for 
overf ladeteknik. 

4. Er den i 1976 gennemf0rte 
hulmursisolering af gavlene 
skadevoldende? 

TI: Nej, men det forhold, at de 
indvendige overfladetenperaturer 
er blevet markant h0jere ud for 
de hulmurs isolerede vasgomrader -
hvorved kondensering af rumluft 
nu kun sker ud for de uisolerede 
omrader - kan af beboerne opleves, 
scm cm der er sket en forvaerring 
p.g.a. hulirursisoleringen. 

traenger ind i eller ved ristene. 
Ventilationsristene kan f.eks. 
indfrasses i altanhovedd0renes over-
ramme. 

Konklusion 
I TIs rapport anbefales 

saledes ventilationsriste i 
altanhovedd0renes overrairme, 
ligesan det kan kanme pa tale 
at indsaette riste andre steder 
f.dcs. i vinduer. 

Scm et fors0g vil de 5 gavl
lejligheder, der blev besigti-
get af TI, nu blive kontaktet 
med henblik pa den naarmere 
placering af ventilationsristene. 
Dette vil i hvert erikelt ti If aside 
ske efter aftale med beboerne. 

Hvis fors0gene med indsastning 
af ventilationsriste giver et 
positivt resultat, vil der blive 
taget stilling til placering af 
ventilationsriste i de 0vrige 
lejligheder, hvor der er konsta
teret og anneldt fugtproblemsr. 

H. Kolind 

Undga fugtskader 
- luk vinduet op 

5. Kan de indvendige fugtproble
mer afhjaslpes ved st0rre udluft-
ning af lejlighedern eller f.eks. 
ved placering af ventilations
riste? 

TI: Ja, en lavere relativ luftfug
tighed i lejlighederne vil betyde 
en mindre risiko for kondensering 
saint en bedre mulighed for udt0rring 
af eventuel fugt i de indvendige 
vaegflader. Indsaetning af ventila
tionsriste anbefales i facademe, 
da gavlene er betyde ligt mere ud-
satte ved nedb0r (slagregn). Herved 
mindskes risikoen for, at vand 

Statens Byggeforsknings-
institut har lavet en informa-
tiv, lille planche, der i tekst 
og tegninger fortasller, hvor
ledes man undgar fugtskader. 
Denne planche vedlasgges i dette 
nr. af SPN. Lass den og sast den 
sa cp pa cpslagstavlen. Her kan 
den passende teige til aim. be-
skuelse et stykke tid. Senere kan 
den placeres pa den indvendige 
side af d0ren til f.eks. koste-
skabet. I 0vrigt er planchen ogsa 
instruktiv m.h.t. cpnaelse af 
rigtigt indekldjna. Dette har isaer 
stor betydning for personer med 
lunge- og luftvejslidelser. 



Aktiviteter i Sollerod Park 

Reparation af gavle 
Udseendet af gavlene i 

S011er0d Park har lasnge givet 
ejerforeningens bestyrelse 
anledning til bekymring. 

Gr0nalgevaskst pa de vest-
vendte gavle, afskallet rraling 
og angreb af murbier er just 
ikke sasrlig pynteligt, og de-
fekte fuger kan give anledniing 
til, at slagregn trasnger ind i 
murvasrket. 

Problemerne ved istandsaet-
telse af gavlene bestar bl.a. i, 
at de er behandlet til vidt for-
skellige tidspurikter med forskel-
lige ma lings typer. (Det menes 
endog, at de cprindelig har vasret 
kalkede). Dertil kcmmer, at vi 
son f01ge af bestra±>elserne for 
at formindske varmetabet fra 
gavllejlighederne ved hjaslp af iso-
lering har flyttet "den kolde vaeg" 
fra inder- til ydersiden af muren . 
Dette har bevirket, at overflade-
behandlinger, der tidligere funge-
rede udirasrket, nu skaller af, og at 
omraderne onikring binderne mellem 

yder- og indermur er varmere end 
resten af muren, og derfor bliver 
det foretrukne vcksested for de 
gr0nalger, der altid findes. Det 
er problemer, der forekarmer i alt 
nyere byggeri, hvor ydermurene er 
ordentligt isolerede. 

Pa grund af disse prolemer hen-
vendte vi os til Teknologisk Insti-
tuts afdeling for overfladebehand-
ling, og de tilradede en tilbunds-
gaende afrensning ved sandblassning 
efterfulgt af 3 ganges behandling 
med vandafvisende, siliconebaseret 
facademaling. Denne behandling havde 
f.ekSi vasret anvendt pa. Briiel og 
Kjaers fabrik i Nasrum, hvorfra man 
havde fortrinlige erfaringer mad 
holdbarheden. 

Bestyrelsen indhentede 
tilbud fra flere sider pa en 
sadan behandling. Disse la 
pa mellem 25.000 og 45.000 
kr. pr. gavl. Istandsaettelse 
af alle gavle i S011er0d Park 
vil derfor koste mellem 1 og 

2 millioner kr. - eller 
3.000-6.000 kr. pr. lejlighed. 
Det var klart, at vi ikke kunne 
starte et projekt af denne 
st0rrelsesorden uden at vaere 
he It sikre pa, at vi havde 
valgt den rigtige behandling, 
og vi bestemte os derfor til 
at foretage et fors0g med to 
typiske gavle. Vestgavlene pa 
blok 5 og 17 blev udvalgt der
til. 

For at skane murvserket (og 
beboerne) mest muligt blev der 
anvendt vad sandblassning, men 
da denne var udf0rt, fik vi 
en meget ubehagelig overras-
kelse. Det viste sig nemlig, 
at m0rtelen i murfugerne var 
sa 10s, at det ville have 
vasret at smide pengene ud af 
vinduet at male en sadan mur. 
Mureren matte derfor kradse 
alle fuger ud i flere em's 
dybde og derpa fuge hele maren 
om. Det koster os ca. 15.000 kr. 
mere pr. gavl. 

Det ville endvidere have 
vasret uforsvarligt her i efter-
aret at male uden pa det friske 
murvasrk, og derfor fik de to 
gavle blot en forel0big im-
f>rasgnering med klar, vandafvi
sende silicone, sasnart de var 
Mhvidt0rre". Det er sa meningen 
en gang til foraret, nar murene 
er gennemt0rre, at give don den 
endelige behandling med hvid 
siliconemaling. 

I de kommende ar vil vi sa 
f01ge disse gavle meget n0je 
med hensyn til fugtbestandighed 
og holdbarhed i det hele taget 
for at afg0re, om det er den 
rigtige behandling, vi har 
valgt. Desvaerre viser vore 
erfaringer med de to gavle, 
at det i dagens priser vil 
koste mellem 1,6 og 2 millioner 
kr. at male alle gavle pa en 
forsvarlig made. Da vores to-
tale vedligeholdelsesbudget 
gerne skulle holdes under 1,5 
millioner pr. ar for at begrasnse 
faellesaTkostningerne, ma vi nek 
se i 0jnene, at renoveringen af 
gavlene kommer til at strakke 
sig over en ganske lang arraddce. 

Nov. 1983 
Sven Atlung 



Aktiviteter i 

2. Kun nasnscm udtynding skal 
foretages. 

3 og 4. Her er en hardt til-
traengt renovering n0dvendig. 
Ved 4 tasnkes plantet nogle 
frugttraeer, sa beboerne ad 
are kan plukke aebler og paerer. 

5. Lidt oprydning. 

6. Nogle traeer skal faeldes, 
sa de, der skal blive staende, 
bedre far irulighed for at 
trives. 

7. Her foreligger beboer0nsker 
cm mere lys og luft. I f0rste 
omgang er det planlagt at n0jes 
med en beskaering. Det ma der-
efter overvejes, om det er nek, 
eller om der skal faeldes et par 
af traeerne. I Parklauget er man 
ikke meget for at faelde store 

blive aktuel. Her vil det dog 
f0rst ske, hvis der kan blive 
almindelig enighed derail. Det vil 
vasre formalst jenligt at sp0rge 
samtlige beboere i blokkene 11 og 
12 an deres syn pa sagen, inden 
der foretages noget. 

8. Et par traeer skal vak her, 
og der skal ske en udtynding 

Parklauget 

1. Her skal ryddes orikring den 
smukke, selvsaede, aegte kastanie, 
sa den kan fa mulighed for at 
udvikle en smuk krone. Hvor der 
ryddes, er der forslag om at 
plante nogle grupper frugtbuske: 
ribs, stikkelsbaer og hindbaer. 

Der er bade "initiv" og "go" 
i Parklauget. Man bar det mor-
sant, og der falder ogsa lasske-
drikke af til arbejdende og 
t0rstige sjasle. 

Umiddelbart efter jul begyn-
der lauget igen vedligeholdelses-
arbejdet i parkonradet. Et gr0nt 
areal skal passes og vedligehol-
des, ellers mister det vasrdien 
son rekreativt oiirade. 

Dette er hidtil sket i godt 
beboersamarbejde. Kun fa bar 
vasret utilfredse. Langt de 
fleste bar udtalt glaade over 
resultaterne. 

Den 3. dec. samledes kasrnen 
i Parklauget og dr0ftede, bvilke 
arbejdsopgaver, der var fore-
staende. Planen for arets arbejde 
fresmgar af kortet: 

traaer, men de kan jo visse ste-
der vasre blevet sa store med 
tiden, at en udtynding kan 



tollered Park 
af beplantningen ind mod vore 
naboer. 

Parklauget b0rer gerne fra 
beboere, son matte have gode 
ideer eller 0nsker. Henvendel-
se kan enten ske til Blume 13/9 
eller Godtfeldt 11/22. Eventuelle 
rad vil blive seri0st behandlet. 

Arbejdet i parken er altid 

N ' 
r 

foregaet med godt hum0r. Der 
bar lydt kritiske r0ster ind 
imellem, men det er mest ros, 
scm er blevet medlermerne til 
del. Det er rart med begge dele, 
men for kritikkens vedkcnmende 
ville det vaere en fordel, om 
den ville komme, F0R arbejdet 
var gjort. Bagefter kan det ofte 
vaere svaert eller for sent at 
rette noget, som berettiget er 
blevet papeget. Lauget beder 
derfor om, at interesserede 
beboere n0je vil studere de her 
naevnte planer og i god tid 
fremsaette eventuelle bemaerk-
ninger. 

Vi beder alle interesserede 
- saerlig de lidt yngre - om at 
tilslutte sig arbejdet. Det er 
forn0jeligt og giver samtidig 
en god motion og frisk luft. 

Der arbejdes hver anden 
s0ndag, og m0destedet er ved 
de lange garager. Arbejdstiden 
er fra kl. 10 til ca. 13. 
Planlagte arbejdsdage i 1984: 
8/1 - 22/1 - 5/2 - 19/2 -
4/3 og 18/3. 

Skulle nogle vaere sa ivrige, 
at de har lyst til at arbejde 
i den mellemliggende tid, er 
det ogsa muligt. Aftale om 
arbejdets art kan traeffes med 
Blume eller Godtfeldt. 

Sa er det tilladt at konrme 
ud af busken. Tag konen og 
naboen med til de lange garager 
s0ndag den 8. januar 1984 kl. 10. 
Velkorrmen! 

Parklauget 

S011er0d Park 

Hygrometer 

S0LLER0D PARK 

BilAG TIL VEDLIGEHOLDELSES-

PLAN- 1984 

Der tales og skrives for 
tiden meget om indeklimaet, og 
de fleste taenker da nek pa 
korrekt tenperatur i stuerne. 
Det h0rer ogsa med til vurdering 
af indeklimaet, men det giver 
ofte sig selv, idet mennesket 
naturligt reagerer pa for meget 
eller lidt varme/kulde. Varme-
apparatet kan da indstilles, 
eller kan man regulere beklaei-
ningen pa krqppen. 

En endnu vigtigere faktor 
for korrekt og godt indeklima 
er LUFTFUGTIGHEDEN, scm ikke 
umiddelbart kan registreres af 
mennesket. I fysikken tales om 
den relative fugtighed, der er 
et udtryk for "hvor meget" vand-
damp, luften indeholder. Dette 
angives i % og males pa et hygro
meter. (Se tegningen). Ethvert 
ordentligt hjem burde have et 
hygrometer, sa man hver dag 
kunne aflasse fugtighedsgraden i 
stuerne. Den bedste luftfugtig-
hed - og dermed det bedste inde
klima - ligger mellem 40 og 70. 
Under 40 er luften i rummet for 
t0r, over 70 er den for fugtig. . 
Ved t0r luft kan man stille en 
skal med vand pa radiatoren. 
Det vil ofte vaere n0dvendigt om 
vinteren. Man kan ogsa placere 

nogle saerlige, flade fordamp-
ningsbeholdere med indlagt traek-
papir pa. radiatorerne. Men de er 
ikke k0nne, og de 10ber hurtigt 
t0r for vand. Hvis luftfugtig-
heden i en stue er for h0j, ma 
man s0rge for udluftning. Det 
er vist gaet cp for laeseren, at 
en h0j luftfugtighed kan medf0re 
vaskst af skimrrelsvairpe og mug, 
men det skaber ogsa fine v^cst-
betingelser for husst0vmider, scm 
mange mennesker er overf01sorme 
over for - snue f.eks. 

Et hygrometer kan k0bes i en 
urmagerforretning. Det koster fra 

50,- til 120,- kr. 



Aktiviteter i Sollerod Park 

Fra en Ga-Jol aeske har jeg 
hentet denne viden: "Der er 
kun et i verden, scan er vaerre 
end at blive omtalt, og det 
er ikke at blive cmtalt." 
(Oscar Wilde). 

Denne indledning skal tjene 
som undskyldning til de mange, 
der regner med at blive rosende 

omtalt i dette numrrer af bla-
det, fordi de har holdt rund 
f0dseldag. Der er mindst 15 
personer, der er blevet 60 ar, 
siden sidste nr. Til lykke til 
alle. 

En sasrlig lyk0nskning til 
det par i blck 15, der er 
blevet gift. Desvaerre har jeg 
forlist billedet. 

Grundet pladsmangel ma 
interviewet denne gang udga. 

Journalist Finn Kobber0, 
blok 12, har for en tid 
forladt sportsafdelingen 
i tv. Han er blevet 

producer pa Kirkeligt Forums 
fantastisk gode mandags-
udsendelser: Mellon irennesker. 

Denne gang skal hundeejerne 
ikke have ros - jvf. tegningen. 
Det er ret tarveligt at lade de 
store bunde fare rundt alene, 
dvs. uden snor. De braser lige ind 
i rurrpen pa Bastian og Bastians 
far og nor - i snor. 

KffiEE S0LLER0D PARK-HUNDEEJER - FEELS OS FRA. DENNE SITUATION. 
HOLD HUNDEN I SNOR I PARKQMRADET TAK 



Aktiviteter i Sellerod Park 

De rare inspekt0rer har bedt 
mig skrive f01gende an affalds-
skakterne: 

- der er to skakter ved siden 
af "hinanden. Den lage, som passer 
til ens lejlighed (lige el. ulige 
numre), skal benyttes - ogsa selv 
on den anden lage star aben. Ellers 
bliver affaldet ulige fordelt, og 
affaldsposerne i kaslderen flyder 
over. Det er noget griseri. 
- husk venligst at sla en 
knude pa skaktposen eller luk 
den godt og forsvarligt pa 
anden vis. Det er ikke spor 
laskkert med sovs og blaevr, 
der "bl0dern igennem. 
- glasskar ma selvsagt ikke 
puttes i skakten. Kom skarene 
i en pose, skriv "glas" udenpa 
og ga sa ned i skaktrummst med 
den. 

Jeg roste lasskuret og den fine 
kvalitet, initiativet osv., hvor-
pa herren belasrte mig: "Hvad skal 
vi med det i S011er0d Park? Der 
er mere brug for det ved Fryden-
holm." Den kunne jeg ikke retur-
nere. 

I et interessant lasser-
brev i S011er0d Tidende den 
22. nov. 1983 sp0rger Nina 
Kai Nielsen, Naerum, hvorfor 
man ikke kan lave en god pub 
med god kunst i bagerens for-
ladte bageri pa Vangebovej 54. 
Svar udbedes. 

Lasserbrevet er ikke stilet 

til nogen, sa det det med 
"svar udbedes" er SPN ogsa 
spasndt pa. Hvem kan tasrikes at 
svare - borgmesteren? Det har 
jo noget med tilladelser og 
bevillinger at g0re. 

Da vi nappe far en bager 
igen - der er for mange kuld-
sejlede - vil den i 0vrigt ikke 
nye ide med bistro eller pub 
vaere meget velkanmen. 

En del af de i laaserbrevet 
naavnte "pasne borgere i parken" 
- heriblandt redaktionen -
0nsker gerne ideen on pub/ 
bistro realiseret. 

Sellerod Park i 
Jeg er meget flov ved at 

fortaslle det nasste, men "forfat-
teren" til sidste nummers ar-
tikel om: Trafik, parkering og 
vejskilte - bakkede dagen efter 
bladets udkomst cp i en uskyl-
dig bilist, der havde parkeret 
nydeligt og langt fra ham. Det 
kostede forsikringen 4.000 kr. 
og den uheldige spiller: Ryk 2 
bonusklasser tilbage. 

Her er alie tiders tildra-
gelse fra det virkelige liv: 
Pa et m0de wed butiks indeha-
verne hos k0bmand Poul Rasmussen 
var der en person, der uforva-
rende kan til at rose slagterens 
forlorne skildpadde. Den stoute 
k0bmand var cptaget af anden 
snak, hvorfor han kun h0rte med 
\ 0^e. Alligevel udbr0d han: "Er 
det min daseskildpadde, I snak-
ker on?" 

Sarnme k0bmand er ogsa en 
slags postmester her i S011er0d. 
Han har s0rger for, at frimaerke-
automaten pa den modsatte side 
af postkassen nu kun saalger 
frirreerkehaefter til 10 kr. 
(Bemeerk endelig det, f0r du komner 
med alie dine 1-kroner). 

Ved P-pladsen ud for blok 2 
har S011er0d komrrune cpsat et 
nydeligt og praktisk laeskur i 
trae til behag for ventende bus-
pas sagerer. Godt initiativ. Da 
jeg stod der og ventede en dag, 
kan jeg i snak med en asldre herre. 

vintertejet 
Vinteren er pa vej. Den er 

maske karimet, nar du laser 
dette. Den f0rste sne faldt 
i 0vrigt on natten mellem 
den 12. og 13. november. 
Sannie nat var der 8° frost. 
Om vinteren er der saerlige 
forhold - ude son inde -
son man b0r iagttage.- Her 
er nogle: 
Pa altangangene er det strengt 
forbudt at salte. Vaer sa ven-
lig at benytte sand fra de 
b0tter, der er placeret pa 
hver gang. 

Hvis du skraber sne pa 
altangangen - og det er til-
ladt at hjalpe naboer - sa 
er det ufint at losse dette 
ned pa underboernes indgange. 

Havepartierne eller grasplas-
nerne er bedre cplagspladser. 
Nar tenperaturen falder under 
oP, er radiatorer og r0ranlag 
i fare. For at undga frost-
sprasngninger - naturligvis isasr 
ved streng frost - skal der 
uafbrudt vaere cirkulation i 
systemet. Det vil sige, at 
alle radiatorer er abnet sa 
meget, at vandet i dem er i 
bevaegelse. Dette gaalder navn-
ligt i de radiatorer pa 1. sal, 
son er placeret under ovenlys-
vinduerne. I 0vrigt er det en 
god ide jaevnligt at dreje radia-
torventilerne, sa disse ikke 
ruster fast. Jaevnligt er ca. 1 
gang hver maned aret igennem. 

Alle beboere 
i S0ler#d Park 

0nskes gkdelk jul 
og godt nytar 



Aktiviteter i Sollenad Park 
Butikscentret 
- Sollerad Park 
Efter en renselsesproces 
her i somrreren og efteraret 
fremstar centret nu rent og 
nydeligt. Der er malet vin-
duesrammer og vsegge, ordnet 
trasvasrk, sat nye basrike cp 
m. v. 

Beboerservice 
Vaskeriet lukket 

Fra fredag d. 23.12. kl. 22 
til s0ndag d. 25.12. kl. 07 
og 
Fra fredag d. 30.12. kl. 22 
til s0ndag d. 1.1. kl. 12. 

Postindleverincpstedet hos 
k0bitianden har abningstider 
saledes: 
Mandag til fredag kl. 10-17, 
10rdag kl. 10-12. 

Pengeforsendelser og pakker 
til udlandet kan ikke ekspe-
deres fra postindleverings-
stedet. Her ma henvises til 
et postkontor (Holte el. 
Naerum f .eks.). 

Postkassen ved butikscentret 
t0mmes saledes: 
Mandag til fredag 15.45 

18.45 
20.45 

L0rdag til s0ndag 14.30 
19.00 

Butikscentrets abningstider 
jul og nytar 1983. 

S018 ma!9 ti20 on21 to22 fr23 1024 ti27-fr30 1031 

K0bnanden 14-18 8-A 8-A 8-20 8-20 8-20 8-12 A-A 8-14 

Slagteren L A A A 7-20 7-20 7-12 A-A 7-14 

Klippestuen L A B B \ B B B B-B B 

Handelsbariken LA A A A A L A-A 

Signaturforklaring: L = lukket 
A = almindelig abningstid 
B = abent efter behov (udvidet) 

Inspektorernes 
traeffetid: 
S0ller0d Parks inspekt0rer har 
telefon-traeffetid pa alle hver-
dage kl.12.oo - 13.oo. 

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

Blok 1-9 
J0rgen Rasb0l 803437 

Blok Iq-14 
Poul Norby 806697 

Blok 15-19 
Holger Schwartz-Nielsen 801296 

Sollerod Park Nyt 
Udgiver: 
Ejerforeningen S(pller<pd Park 

Oplag: 4oo eksemplarer 

UdgiveIse: Periodzsk 

Redaktzon: 
Ole V0g Andersen (ansvarsh.) 
Ib Jensen 

S(pller(pd Park Nyt rs adresse: 
Blok 7, 1-12. Tlf. 800210 

J. & R. Frydenberg A/S 


