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NR.6.79 
Glimt (ra Ejerforeningens 
generalforsamling 
den 30. april 1979. 
Max Godtfeldt 11, 1-22 
valgt til ny formand 

Da Ejerforeningens for
mand gennem 2 ar Pieter 
Bellens fraflyttede S0l-
ler0d Park den 1. juni 0n-
skede han naturligvis 
ikke at lade sig genop-
s t i 11 e . 

Max Godtfeldt blev for-
slaet som ny formand, 
hvilket enstemmigt blev 
vedtaget af generalforsam-
1ingen. 

Max Godtfeldt har siddet 
i Ejerforeningens bestyrel-
se siden stiftelsen af 
foreningen. I forbindelse 
med valget udtaler Max 
Godtfeldt: ,TDet er min agt mulere det gode samarbejde 
som formand for Ejerfore- bestyrelsen imellem og med 
ningen at fortsaette, hvor E j endoms ak t i e s e 1 skab e t til 
Pieter Bellens slap nemlig gavn for samtlige beboere 
fortsat at udbygge og sti- i S0ller0d Park." 

Lidt fra fortnands 
berelningen 

Pa baggrund af skader-
nes omfang pa altangangene 
har ej endomsaktiese1skabet 
ydet et tilskud pa kr. 
400.000. Ydermere har 
ejendomsse1skabet ydet 
ejerforeningen en kredit 
pa kr. 600.000 pa lempe-
1ige vilkar. 

Formanden takkede for 
den store indsats park-
lauget har ydet i forbin
delse med gennemf0relsen 
af parkplanen. 

Formanden beklagede pa 
foreningens og ejendoms-
aktieselskabets vegne, at 
Lej ersammenslutningen ikke 
0nskede at g0re brug af 
det bestyrelsesmandat som 
ej endomsaktieselskabet 
har stillet til disposi
tion. Indtil efteraret 
1978 blev posten beklaedt 
af fru Birgitte Barden-
fleth, men som matte fra-
traede pa grund af sygdom. 

Formanden siger end-
videre: "Det er fremdeles 
ejerforeningens og ejen-
domsaktieselskabets 0nske, 
at lejernes synspunkter 
ogsa kan komme frem i 
ejerforeningens bestyrelse, 
og vi skal opfordre med-

Den afgaede formand 
Pieter Bellens beretning 
havde f0lgende hovedind-
hold: 
Altangangene 
Parkplanen 
Forholdet til lejersammen-
slutningen 
Xnspekt0rerne 

0m altangangene meddel-
te formanden, at tempoet 
i reparation af altan
gangene har mattet for0ges 
noget, idet vinteren hav

de sat sine kraftige spor. 
Ligeledes fremgik det af 
regnskaberne, at repara-
tionerne ogsa havde taeret 
kraftigt pa foreningens 
finanser. Endnu var det 
for tidligt at sige noget 
om, i hvilket tempo for-
nyelsen kommer til at ske, 
men formanden regnede med 
3 blokke om aret. 

Det hidtidige arbejde 
har indtil nu vagret ud-
f0rt som regningsarbejde, 
men efter de indvundne 
erfaringer, mente for
manden, at det vil vaere 
forsvarligt at indhente 
konkurrerende tilbud. 

lemmerne til at fremkomme 
med forslag til en lejer, 
som kan og vil deltage i 
arbe j de t. Tl 

Henvendelse med forslag 
kan ske til administrator 
eller bestyrelses formanden, 

Med hensyn til inspek-
t0rerne berettede forman
den, at bade Friis og 
Madsen 0nskede sikkerhed 
for, at de eller deres 
familier ikke beh0vede 
at fraflytte Parken, nar 
de matte holde op pa grund 
af sygdom, alder eller d0d, 
Sp0rgsmalet er blevet 
10st pa den made, at Friis 
og Madsen, nar der bliver 



mulighed for det ville 
kunne leje pa saedvanlig 
vilkar. 

Generalforsamiingen 
gjorde opmaerksom pa garag-
ernes ved1igeho1de1sesti1-
stand og anmodede bestyrel-
sen om at foranledige den-
ne forbedret. Bestyrelsen 
tog dette til efterret-
ning . 

Herefter godkendte 
generalforsamlingen for-
mandens beretning,regn-
skab for 1978 og budget 
for 1979/8o. 

Af indkomne forslag 
fra medlemmerne blev Judy 
Hass's forslag om opstil-
ling af gynge pa legeplad-
sen ved s0en indstillet 
til godkendelse af be
styrelsen. Generalf ors am-
lingen godkendte forslag-
et. Udgifterne vil andrage 
ca. kr. 3.000. Forslags-
stilleren blev anmodet 
om at kontakte legeplads-
udvalgets formand med hen-
blik pa gennemf0relse af 
forslaget. 
Steen Ludvigsen 13, 1-23 
havde udbedt sig en rede-
g0relse for det udf0rte 
genopretningsarbejde pa 
altangangene indtil dato 
og konsekvenserne ved en 
fortsaettelse hermed . 
Til besvarelse af dette 
sp0rgsmal oplaeste formand-
en en redeg0relse udfaerdig-
et af nasstformanden Sven 
Atlung, idet denne ikke 
var tilstede pa genera1-
forsamlingen. 
Da sp0rgsmalet har vital 
interesse for alle beboere 
gengives redeg0relsen i 
sin fulde ordlyd: 

"Der er tidligere bl.a. 
i S0ller0d Park Nyt rede-
gjort for den tekniske 
baggrund for forvitringen 
af altangangene. Nedbryd-
ningen af betonkonstruk-
tioner udf0rt pa det tids-
punkt, S0ller0d Park er 
bygget, ma desvaerre anses 
for en "normal11 foreteel-
se, der konstateres pa 
talrige bade private og 
offentlige bygvaerker fra 
denne periode, og som skyl-
des en temmelig primitiv 

betonteknologi, isaer med 
hensyn til betonens vejr-
bestandighed. Endvidere 
har anvendelse af vejsalt 
til opt0ning accellereret 
forvitringen. 

Fra sagkyndig side 
fremhaeves, at den mere 

vurdere det pa nuvaerende 
tidspunkt. Enkelte mangier 
er patalt, som entrepre-
n0ren har lovet at udbedre, 
og vi har tillid til, at 
dette vil ske pa tilfreds-
stillende made. 

Derimod har de sekun-
avancerede betonteknologi, daere entrepriser: pal$g-
der anvendes ved den re- ning af ,fgummibelaegning" , 
novering, der udf0res nu, smedeentreprisen med hen-
vil give en beton med en syn til raekvaerkerne og 
flere gange bedre holdbar- malerarbejdet forarsaget 
bed. Det drejer sig f0rst betydelige problemer. Jeg 
og fremmest om at opna en 
tast beton, og dette s0ges 
nu sikret ved en omhygge-
lig kontrol med tilslags-
materialerne, betonens 
sammensaetning og vandind-

styring af fordampnings-
forhold og temperatur un
der af haerdningen. 

Vi har fra mange sider 

mener, at der er hab om, 
at disse vil blive und-
gaet for fremtiden. Smede-
mesteren har faet alvorlige 
palaeg om at forbedre kva-
liteten af monterings-

hold, frihed for luf tb laer- arb e j de t. 
er under fremsti11ingen og Malerarbejdet vil for frem-
udst0bningen, og en n0je tiden blive udf0rt af 

ejendommens egen maler, og 
entrepren0ren betaler om-
maling af raekvaerkerne pa 
9 og 19, som vi ikke har 

faet oplyst, at det entre- vaeret tilfredse med. 
pren0rfirma, Otto Chris- Med hensyn til gummibe-
tensen & Kaj S0rensen A/S, laegning er vi indtil videre 
der har udf0rt arbejdet, meget kritiske. Hverken 

forholdene i forbindelse 
med palaegningen eller det 
opnaede resultat har efter 
vor mening vaeret tilfreds-
stillende, og vi afventer 
et skriftligt svar pa vor 
reklamation over det arbej 
de, der er udf0rt. I den 
forbindelse bemaerkes, at 
vi unders0ger muligheden 

ma anses som overordent-
lig velkvalificerede pa 
dette omrade. 
Blokkene 19 og 9 blev sat 
i arbejde foregaende ar 
og har laenge vaeret faer-
dige, hvad betonarbejdet 
angar. 

Ud fra de erfaringer 
vi fik med hensyn til be
tonens kvalitet under ned-for at give trappetrinene 
hugningen af disse blokke, en formst0bt og robust be-
ansa vi det af s ikkerheds- laegning for at daempe den 
maessige grunde for n0dven-mest generende trinst0j. 
digt at fremskynde renove- Som det fremgar af 
ringen af de 0vrige blokkeregnskabet, er renoverin-
og i juni blev yderligere gen blevet betydelig mere 
blokkene 18, 17 og 16 sat 
i arbejde. Betonarbejdet 
pa disse blokke er nu af-
sluttet. 

Ved t0bruddet i slut-
ningen af februar viste 
det sig, at blok 5 var i 
den grad medtaget, at den 
blev sat i arbejde omga-
ende af s ikkerhedsmaes s ige 
grunde. Den er nu faerdig-
s 10b t. 

I det store og hele er 
vi meget tilfredse med 
kvaliteten af betonarbej-
det, forsavidt vi kan 

kostbar end oprindelig 
forudsat. 

Dette skyldes f0rst og 
fremmest, at man ikke hav
de regnet med, at al be
ton skulle hugges ned, ar-
meringen rettes og supple-
res i betydeligt omfang, 
og altangangene f0lgelig 
he11 nys t0b es. 

I regnskabet indgar der 
ca. kr. 9o.ooo i eengangs-
omkostninger til stillads, 
trappetarne og forskallin£: 
der vil finde anvendelse 
ved det fortsatte arbejc 



Parklauget holder 
tidsplanen 

Efter parkplanens 
godkendelse i 1978 gik 
parklauget igang med ivaerk-
saettelse af f0rste fase i 
planen, nemlig rydning og 
udtynding langs de ydre 
skel til S0ller0d Park. 
F0rste gang man m0dtes var 
i begyndelsen af januar 
maned hvor beboer (sk0n 
forening af lejere og 
ejere) gik igang med mo
tor save , 0kser og de bare 
naever med at rydde langs 
blok 10 over til Vange-
bovej og derfra ned langs 
Skodsborgvej til hvor 
skoven begynder. 

Nogle vil maske nok 
synes, at deltagerne tog 
lige lovligt hardt fat, 
men ikke destomindre er 
kun de traeer og buske der 
i forvejen var "udvist" 
af parklaugets konsulent 
blevet fjernet. En anden 
ting er at nar der ikke 
er 10v pa traeer og buske 
virker det ekstra slemt. 

Rydningsarbejdets 
f0rste fase blev afslut-
tet i april og sa skulle 
man ignang med den spaend-

rade bod pa til efter-
aret. En tommelfinger-
regel kan man ga ud fra 
nemlig at vi s0ger at 

ende t i 1 p 1 an tning . Desvaer r e m0des hveranden s0ndag. 
blev planterne f0rst leve- Men eksakte datoer vil 
.ret meget sent nemlig i 
slutningen af maj maned -
pa grund af den strenge 
vinter - sa vi krydser 
alle fingre at de godt 
1000 planter der blev 
plantet ud overlever som-
meren. 

I September tager 
parklauget fat pa naeste 
fase med yderligere til-
plantning og senere pa 
efteraret og i vinterens 
10b mere rydning. Alt i 
henhold til Parkplanen. 
Sa alle kan f0lge med i 
arbejdets udvikling. 

Mange har deltaget i 
det nyttige og forn0je-
lige arbejde, men der har 
vaeret mange flere som og-
sa godt vil have deltaget 
Det er vel nok i f0rste 
omgang SP-Nyt?s fejl, at 
m0detider og steder ikke 
er blevet godt nok kom-
munikeret. Det vil vi 

Men eksakte 
tilga senere. 

Det har vaeret en op-
levelse at se alle del-
tagere ga til makronerne 
med sa stor energi og 
entusiasme. Og kammerat-
skabet har vaeret helt 
ovenud. Vi er vist nogle 
stykker der glaeder sig 
til at komme igang igen 
og til at byde nye del-
tagere velkommen. 

Niels Nording 19, HO 
ny (ormand for Parklauget 

Parklauget har 
konstitueret Niels N0r-
ding til formand for 
Parklauget. 

Niels N0rding har 
vaeret en af hovedkraefterne 
i parklaugsarbejdet i det 
forl0bne halvar. 

Niels N0rding afl0ser 
Max Godtfeldt pa posten. 



Hem blok lOogll 
-<gT /C 

/?? 

side 5 

Siden det tidlige 
forar har der vasret gra-
vet op mellem de to blok-
ke. Det skyldes, at var-
meanlaeget "tabte vand" . 
F0rst ved "termofotogra-
feringn af ledningsnet-
tet blev laekagen fundet. 
Ledningsnettet er blevet 
midlertidig udbedret, idet 
en effektiv l0sning f0rst 
kan ske nar f y r ing s saesonen 
er sluttet. Den effektive 
l0sning bestar i, at led-
ningerne mellem de to 
blokke udskiftes belt og 
topisoleres med kor-k og 
asfalt. Dette vil betyde 
en laengere holdbarhed samt 
et minimum af varmespil. 
Arbejdet ventes faerdig-
gjort i l0bet af kort tid. 

Efterhanden som andre 
ledningsforbindelser viser 
tegn pa utaethed eller tae-
ring vil en lige sa effek
tiv udbedring med isolering 
blive ivaerksat. 

F0rst sa vil resul-

taterne af den gennemgri-
bende isolation for nogle 

ar siden sla helt igennem, 

V VSarbajde i Sollerod Park 
Af praktiske grunde 

- sa som kendskab til in-
stallationer etc. - er det 
besluttet at beboere u-
anset om det er VVS- ar-
bejde udf0rt for egen el
ler Parkens regning ska1 
udf0res af VVS-firmaet 
Henning S0rensen. 

Ved forhandling med 
firmaet har administra-
tionen opnaet en fordel-
agtig timepris (pt 76,90) 
som ogsa gaelder for be
boere der rekvirerer VVS-
firmaet for egen regning. 
Rekvisition af Henning 
S0rensen bedes ske gen-
nem inspekt0rerne, • som 
vil foranledige at arbej
det bliver bestilt. 

X 



Dertil kommer, at tilsyn 
med og sikring af de ikke 
reparerede altangange har 
kostet ret betydelige be-
10b (ca. kr. 50.000). Det 
er aergerlige udgifter, 
der opfordrer til at frem-
skynde reno'veringen mest 
mulig. Vores nfors0g" med 
gummibelaegning har kostet 
ca. 35.000. Forhabentlig 
far blok 9 forn0jelse af 
dette; i forhold til de 
0vrige investeringer, dog 
ret beskedne bel0b. 

Otto Christensen & Kaj 
S0rensen A/S har afgivet 
bindende tilbud pa beton-
og smedearbejdet pa de 
resterende 14 blokke (incl 

blok 5). Dette bel0ber sig 
incl. moms til ca. 3,8 
mill. kr. I betragtning 
af dette bel0bs st0rrelse 
har vi ment det tilrade-
ligt at foresp0rge om 
alternative tilbud hos to 
store entrepren0rfirmaer. 
Resultatet foreligger 
ikke endnu, men nar de er 
fremkommet, vil vi fore-
t.age en grundig unders0g-
else af hele situationen. 
Jeg mener dog, at dette 
ikke ma forhindre, at vi 
i mellemtiden saetter reno-
veringen i gang af de 
blokke, der matte vise 
sig at frembyde en vaesent-
lig sikkerhedsrisiko. 

Adminis trationen af 
altangangssagen har pa-
hvilet Pieter Bellens og 
undertegnede. Der har bl.a 
siden sommeren 78 vaeret 
af ho ldt r egelmaes s ige 
byggem0der. Arbejdet har 
til tider vaeret af et ikke 
uvaesentligt omfang, og 
det ma derfor, ikke mindst 
i forbindelse med de nye 
tilbud vi venter, anses 
for en vaesentlig gevinst, 
at ejerforeningen har 
vaeret i stand til at sikre 
sig arkitekt Tage Pinds 
medvirken som vor bygnings-
tekniske konsulent". 

Generalforsamiingen 
tog redeg0relsen til efter-
retning. 

Forslag fra medlemmerne 

John Vanges 12, 1-16 
og Mette Christensen 13, 
1-23 stillede naesten ens-
lydende forslag om trafik-
og P-pladsproblemer i 
S0ller0d Park. 

Generalforsamiingen be-
sluttede at nedsaette et 
udvalg, der skal frem-
komme med forslag til 10s-
ning af trafik- og P-plads-
problemerne i parken. 
Udvalget skal besta af 
2 ejere og 2 lejere samt 
Kurt Zimdahl som ejerfore-
ningens repraesentant i ud
valget . 

Ejerforeningen er af 
den opfattelse at hastig-
heden i parken og lige-
ledes at der parkeres i 
strid med parkreg1ementet 
er alvorlige problemer, 
der snarest ma s0ges ef-
fektiv l0sning pa. 

Lejere, som vil deltage 
aktivt i udvalgsarbejdet 
med at l0se ovenstaende 
problemer uden at det gar 
ud over parkmilj0et bedes 

hurtigst muligt kontakte 
Kurt Zimdahl pa tlf. 
80 49 07 
saledes at udvalget hur-
tigt kan komme igang med 
udarbejdelse af forslag. 

Gunnar Martensson 12, 
ST-9 fremlagde en plan ga-
ende ud pa, at beboerne 
blokvis medvirkede til 
ej endommens vedligeholdel-
se og derved nedbragte ud-
gifterne. Han forestillede 
sig, at dette kunne g0res 
pa lignende made som ar
bejdet i Parklauget. Efter 
hans mening burde interes-
serede ejere og lejere kun 
ne medvirke. 

Martensson konkreti-
serede sin plan: 
"Det jeg taenker pa er: 

at male vinduer og 
d0re som traenger 

at male facadernes 
t raevaerk 

at pletmale gavle 
efter isoleringsarbejdet 
ved hjaelp af en stige 

at rette egne flise-
gange op evt. tage fat pa 
de lange gange 

at nedtage gamle per-
golaer og opsaette nye der 
i forvejen er tilskaret. 
Selvf0lgelig under kyndig 
vej1edning. 

Disse eksempler er 
kun beregnet pa at saet-
te fantasien lidt i sving 
i de forskellige blokke11 

s iger Martens son. 
"Men tingene ma n0d-

vendigvis saettes lidt i 
system af hensyn til hel-
heden. Det man begynder 
pa i en blok skal g0res 
faerdigt. Jeg kunne taenke 
mig, at man i de forskel
lige blokke samlede sig 
og snakkede lidt om, hvad 
man havde lyst til og 
forlagde beslutningerne 
for en repraesentant for 
bestyrelsen. I den for
bindelse tror jeg det 
ville vaere en god ide 
hvis blokkene kunne 
vaelge en"blokreprasen-
tant" som kunne forelaeg — 
ge blokkens 0nsker og 
synspunkter ikke blot i 
relation til vedlige-
holdelsesaktiviteter, men 
simpel then i alle rele — 
vante sp0rgsmal omkring 
de enkelte blokke.11 

G. Martensson stil
lede sig beredvilligt til 
radighed som koordinator 
hviIket generalforsam-
lingen gav sin tilslutning 
til. 

Hermed opfordres alle 
i blokkene til at snakke 
sammen om faelles 0nsker 
om forbedringer som man 
0nsker at deltage aktivt 
i . 



Nar man er naet frem 
til en samlet holdning 
sa vaelg en person til at 
tage kontakt med G. Mar-
tensson 12, ST-9 tlf. 

80 19 94. Martensson vil 
s0rge for den videre kon
takt til bestyrelsen med 
henblik pa, at 0nsker 
kan blive f0rt ud i livet. 

Registrering af motorkoretojer 
Som naevnt andet sted skal herunder ogsa be-

i bladet vil et udvalg skaeftige sig med eta-
bestaende af lejere og blering af flere par-
ejere udarbejde forslag keringspladser uden at 
til hvordan trafik og det gar ud over milj0et. 
parkeringsproblemerne Til brug for ud-
kan 10 s e s . Udvalget valgets arbejde skal 

man have oplsyninger om 
antal k0ret0jer og hvor 
ejerne bor, der ikke har 
parkeringsplads eller 
garage. 

Ej ere af b il/er, 
der ikke har parkerings
plads eller garage be-
des derfor udfylde vedl. 
kupon og aflevere den 
til Kurt Zimdahl eller 
inspekt0r Schwarts Niel-
sen og senest den 15. 
augus t. 

Ny inspektor fra 15.juli Friis som igennem mange 
ar har gjort en vaerdifuld 
indsats i S0ller0d Park. 

Yderligere en tak til 
at 

Til afl0sning af in- Friis1s lejlighed i blok xaeriigere en taK t 
spekt0r 0. Friis - der 0n- 1, ST-6. Friis flytter til Friis for tilsagnet om a 
sker at traekke sig til- blok 19. hjaelpe de 0vrige inspek-
bage for at virke som af- Vi byder N0rby hjerte-t0rer nar der er behov fo 
l0ser og medhjaelp, nar det lig velkommen til S0ller0d det. Tilbudet er modtaget 
braender pa - tiltraeder in- Park. med glaede og vi h0ber at 
spekt0r P. N0rby den 15. Samtidig rettes en Friis har lyst i mange ar 
juli. N0rby overtager varm tak til inspekt0r p.ndnn . 

Hvemerhvem? 
Her er en fortegnelse 

over personer, det kan vasre 
nyttigt at kende navn, adres-
se og tlf. nr. pa: 

BESTYRELSESMEDLEMMER I 
EJERFORENINGEN: 

Max Godtfeldt 
formand 
Tlf. 80 25 30 

Sven Atlund 
Tlf. 80 27 92 

Kurt Zimdahl 
Tlf. 80 49 07 

11,1-22 

16,St-1 

19,St-3 

Arne Christiansen 
Tlf. 80 18 61 

Ulla Hjortb0l 
Tlf. 80 16 61 

J0rn J0rnow 
Tlf. 80 23 00 

Oscar Sand 
Tlf. 80 27 65 

INSPEKT0RERNE: 

5,St-9 

14,1-14 

19,St-4 

8,1-11 

A.H. Madsen 
Tlf. 80 28 95 

14,St-5 

Gunnar Martensson ' _Q H. Schwartz-Nielsen 
Tlf. 80 19 94 " 12,St-9 16,St-4 

Tlf. 80 12 96 

BESTYRELSESMEDLEMMER I P. N0rby 
BEBOERREPRiESENTATIONEN: 

Adzer Blume n _ _ ' M  i . C  *_ • j I T  -1010 , 13,St-9 Telefontid: kl. 12-13 
f ormand 5 

Tlf. 80 29 11 
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