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Lad os nu fa tingene lidt pa plads 
VI HAR JO ALLE FORUD-
S/ETNINGER FOR AT HA' 
DET GODT HER I PARKEN 
S0LLER0D PARK er pa st0r-
relse med en lille lands-
by. Indbyggerantallet er 
cirka 1.000, sa vi skulle 
sagtens kunne finde ud af 
det samrnen. 
Da parken blev stykket 

ud til ejerlejligheder, 
overgik styringen af vort 
lille samfund til en demo-
kratisk forsamling, nem-
lig ejerforeningens be-
styrelse, som reprassente-
rer alle ejere. 
Lejernes interesser va-

retages a£ administrator. 
Lejerne bar haft plads i 
ejerforeningens bestyrel-
se, men har nu flere gan-
ge afsl&et at g0re brug 
a£ dette tilbud. 

GRUNDLAGET FOR bestyrelsens 
arbejde er at traeffe og s0-
ge gennem£0rt beslutninger 
til st0rst mulig gavn for 
samtlige beboere. 
Juridisk set er bestyr-

elsen ansvarlig overfor 
ejerforeningens medlemmer 
- og indirekte, gennem 
ejendomsselskabets admini-
tration, over for lejerne. 
Ingen af ejerforeningens 

skiftende bestyrelser har 
pa noget tidspunkt konsta-
teret, at der fandtes nogen 
reel konflikt mellem ejer-
og lejer-0nsker, nar detdre-
jede sig om at skabe og op-
retholde et godt boligmilj0. 

Men mange, bade ejere og 
lejere, har udtrykt kritik 
i forbindelse med finan-
siering af disse n0dvendi-
ge vedligeholdelser. 

Disse udgifter, eller 
investeringer, kan vi dog 
ikke komme uden om, og for-
delingen af dem har jo ikke 
lige frem vaeret til ugunst 
for lejerne. 

DETTE BLAD er bestyrelsens 
0nske om at give samtlige 
beboere mest og bedst mu
lig information om tinge-
nes tilstand. For hvis be-
styrelsen ikke informerer, 
har man jo ingen jordisk 
chance for at bed0mme dens 
arbejde. 
Derfor agter vi at udbyg-

ge denne information, ogsa 
ud fra 0nsket om, at even-
tuel fremtidig kritik pa 
denne made kan blive mere 
saglig og underbygget. 

AT EJERE OG LEJERE ikke al-
tid har sammenfaldende 
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Tagfat om taget 
synspunkter, ses jo nok 
mest tydeligt i den kends-
gerning, at vi er cirka 
halvt af hver. Hvis vi var 
helt enige, havde vi jo 
alle enten vasret ejere el-
ler alle lejere. 
Med bade ejere og lejere 

er medlemmer a£ et demo-
kratisk samfund, hvor alle 
kan koirime til orde, bade 
med surt og s0dt. Og al 
kritik, som maske oven i 
kpbet ledsages a£ et for-
slag til, hvordan tingene 
kunne gpres bedre, er me
re end velkommen. 

VORT LILLE LAND er et de-
mokratisk samfund, hvor 
alle borgere med valgret 
kan fa den regering, de 
pnsker. Og alligevel "pi-
ver" nassten alle. 
Det kan naturligvis haai-

ge sammen med, at Danmark 
- trods sin lidenhed - har 
ret store forskelligheder, 
bade socialt og geogra-
£isk. Hvorfor skal jydske 
landmasnd bidrage til Det 
Kongelige Teater i Kpben-
havn - hvorfor skal bilis-
ter, som i forvejen brand-
skattes, ogsa vasre med til 
at daekke DSB's underskud? 

MEN HOS OS er vi, som alle-
de nasvnt, en lille, samlet 
gruppe mennesker, som i det 
store hele har npjagtigt 
sammenfaldende interesser 
med hensyn til, hvordan vi 
gerne vil have det i vort 
samfund. Og det sammenhold 
viser sig jo maske aller 
bedst, nar man ser bebo-
ere, blok for blok, svinge 
hammer og pensei. 
Og nar bestyreIsen gang 

pa gang er blevet genvalgt 
- mon sa ikke tiden er in-
de til at overveje, om der 
i virkeligheden er grund 
til, at vi ikke alle er 
glade og tilfredse. 
Hermed abnes ipvrigt til 

debat om emnet. Hvis nogen 
skulle f01e lyst eller 
trang til at kommentere be-
styrelsens "spidsartikel", 
er dette velkomment, men 
heist inden 1. februar 1980. 

Bestyrelsen. 

DER HAR V7ERET talt meget om 
tagenes tilstand og deres 
vedligeholdelse. Der har dog 
mest vasret kritik og ikke 
indkommet forslag, som kunne 
bidrage til en lpsning af 
problemerne. 
Problemet omkring vore ta-

ge er, at de er projekteret 
og udfprt med en tegltype, 
som ikke lasngere fremstilles 
- det kniber derfor at skaf-
fe de sten, som skal bruges 
til reparation. 
Der foreligger en rapport 

fra sagkyndige som siger, at 
vor bedste mulighed er at 
nedrive en eller flere tag-
flader, sortere de friske 
sten fra og bruge disse til 
reparation. 
Men her stpder vi pa aeste-

tiske vanskeligheder, idet 
nye tegltyper ifplge arki-
tekten ikke harmonerer med 
de eksisterende. 
Da vi alligevel ikke ved 

vintertide kan give os til 
at udskifte hele tagflader, 
benytter vi disse maneder 
til at finde den rigtige 
lpsning. 

MEN DER ER MASKE grund til 
nu at ridse sagen op, for 
den har r0dder tilbage i 
tiden. 
I 1976 sammenkaldte admi-

strator en raekke handvasrke-

Ikke salt men 

ENTREPREN0REN frarader, at 
Vi i den fprste sasson bru-
ger salt eller urea til is 
pa altangangene, da dette 
kan skade den nye beton. 
Til hver blok er der der

for anskaffet skraberedska-
ber til fri afbenyttelse. 
Redskaberne er masrket. Ar-

sagen er, at de efter even-
tuel anvendelse pa skpjte-
banen skal returneres. 

re for at opstille et sand-
synligt budget for de kom-
mende ar. Ogsa taget blev 
drpftet og en lpsning som 
den her skitserede blev fo
res laet. Den fremkom i bud-
gettet som "afsastning". 
Ndr planen dengang ikke 

blev fulgt, skyldtes det, 
at arkitekten ikke var glad 
for nye sten, og at man den 
gang stadig kunne kpbe sten 
til reparation. En tredie 
arsag var de netop vedtagne 
regler om tilskud til iso
lation. 
Selvom der ydedes tilskud 

skulle der bruges 600.000 
kroner. Dem kunne man enten 
tage af vedligeholdelseskon-
toen, pa bekostning af an-
det, eller lade isoleringen 
gennemfpre, finansieret af 
ejendomsselskabet og med en 
uundgaelig lejeforhpjelse 
til fplge. 

MAN VALGTE EFTER forudgaen-
de mpde med lejersammenslut-
ningen og "andelsbevsgelsen' 
den fprste lpsning. 
Det kan ejerne maske idag 

beklage og lejerne vasre gla
de for, da altangangene 
fprte til et millionunder-
skud pa vedligeholdelseskon-
toen, uden lejeforhpjelse 
i kplvandet. 

Stop 
landvinding 
DET SIGER sig selv, at det 
ikke er tilladt at udvide 
sin terasse pa fasllesarea-
lernes bekostning. Ellers 
ender vi nemt som et par-
celhuskvarter. 

Al sadan aktivitet vil i 
fremtiden blive stoppet, og 
arealerne fprt tilbage til 
deres oprindelige format. 
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Hvem har sin egen private naturpark?? 
S0LLER0D PARK er en temmelig 
stor have - 38 t0nder land -
som det er vanskeligt for en 
eller to mand at holde. Kun 
1/10 er bebygget, 7/10 er 
graesplasner og legepladser -
resten er et ret enestaende 
stykke natur med skov og s0, 
sa vi alle har en smuk ud-
sigt og ingen trafikst0j 
lige uden for vinduerne. 

DET ER KLART, at nar man bo-
saetter sig i en lejlighed, 
kunne det haange sammen med, 
at havearbejde som sadan 
ikke har den helt store 
interesse. 
Men i vort tilfaelde dre-

jer det sig faktisk om en 
naturpark, svarende til et 
areal pa to gange Radhus-
pladsen i K0benhavn. 
Derfor stiftede man for 

flere ar siden parklauget, 1 

som i tidens 10b har udf0rt 
et solidt arbejde, bade med 
beplantning og vedligehold-
else af gangstier, sa alle 
kan nyde en aftentur rundt 
om egen s0. 
Hver vinter sker der ska-

der - gamle traeer vaelter og 

river desvaerre af og til 
unge med sig i faldet. Der
for skal disse traeer faeldes 
inden de vaelter, og nyt skal 
plantes. 

"SIDSTE VINTER blev der ud-
f0rt ialt 250 timers arbej
de, eller mindre end 1 time 
pr. husstand i parken, og 
vi naede faktisk meget. Men 
nye kraefter skal til. 
Mon ikke hver husstand 

kunne afse 1 time hver sae-
son til bevarelse af vor 
smukke natur? 
PARKLAUGET stiller redska-
ber til radighed - det dre-

jer sig om at svinge en 0k-
se, handtere en sav eller 
grave hul til en nyplant-
ning. 
Alle deltagere er under 

kyndig vejledning, og alle 
er forsikret, medens de 
arbejder for laug'et, ogsa 
mod t0rst. 
Slut op, trasf medborgere 

- fa frisk luft og god mo
tion samt appetit til s0n-
dagsfrokosten. 
Vi m0des hver s0ndag ved 

de lange garager klokken 
1000 - og vi er ferdige 
klokken 1300. 
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Vi kan foisikre Dem for 
DER BLEV PA generalforsam-
lingen den 19. juni 1980 
spurgt om ejendommens for-
sikringsforhold. Det blev 
oplyst, at der ikke var 
forsikring for svamp- og 
insektangreb, og at der 
aldrig havde vasret det. 
Bestyrelsen fik tilken-

degivelser om, at gene-
ralforsamlingen 0nskede 
sadanne forsikringer, som 
vort selskab ikke ville 
tegne, blandt andet pa 
grund af traefacadekon-

INVITATION 
Det ville glczde Parklaug-

et meget at -se DIG 

mange's0ndagekl\ 10-13 

til skovarbejde af forskel-
lig art. 
Pa gensyn i praktisk pa-

kl(Edning ved de lange gara-
ger. 

Formanden. 

Der er nu fuld gang i ud-
skiftning af ovenlysvindu-
erne - trods de barske kli-
matiske forhold for hand-
vaer kerne. 

Vi har h0rt folk spprge, 
hvorfor man ikke ganske en-
kelt begyndte fra en ende -
eventuelt efter lodtrakning 
og sa bare k0rte systematisk 
igennem. 

Trods spredt fasgtning ar-
bejdes der saerdeles syste
matisk; men den tilsynelad-
ende lidt spredte faegtning 
er et udtryk for, at visse 

struktionerne 
Et andet selskab, Den 

Aim. Brandforsikring, vil
le derimod geme, forudsat 
de fik de 0vrige forsikrin
ger, og dette ville blive 
dyrere end vore hidtidige 
praanier. 

BESTYRELSEN vedtog, uanset 
forhpjelsen, at tegne for-
sikringerne i Aim. Brand, 
hvilket gennemf0res pr. 1. 
juli 1981. Arspraanierne 
stiger herved fra 41.500 

vinduer tr^ngte til en al-
mindelig reparation, og da 
det ville vaere 0konomisk 
uansvarligt at foretage en 
reparation sa kort f0rend 
en total udskiftning, har 
man altsa ladet disse n0d-
lidende vinduer komme ind 
imellem. 

DER VAR KLAGER over de f0r-
ste vinduesudskiftninger -
den handvaerksmasssige kvali -
tet var for ringe. Klagerne 
var berettigede, efter ar-
kitektens mening, og han 
har lovet at f01ge sagen 
ganske n0je. 

kroner til 66.500 kroner. 
Vi skal i denne forbind-

else bem^rke, at isolering 
ikke ma foretages af bebo-
erne selv, u d e n for-
udindhentet arbej dsbeskriv-
else. 
Udfpres isolering forkert 

kan dette medf0re, at vor 
forsikring ikke daekker. 
Derfor ma vi holde denne 

strenge kontrol med et i0v-
rigt prisvaerdigt initiativ 
fra beboernes side. 
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