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Forskonnelsesudvalget har 
faet fuld beboeropbakning 

Dette efterar har vaeret 
praeget af ivrig forsk0nnelses-
aktivitet blandt beboerne i 
blokkene 2, 12, 16 og 18.; 

Forsk0nnelsesudvalget -
som de sa smukt kalder sig -
bestar af Gunnar Martensson 
12 st-9 og lb Jensen 7, 1-12. 

Det kan vist uden overdri
ve lse fasts las, at de sammen 
med beboerne bar faet sat den 
udvendige forsk0nnelse af 
blokkene igang. 

Arbejdet blev som naevnt i 
sidste nummer af SP-NYT orga-
niseret ved, at en interesse-
ret blok indkalder til et ori-
enterende m0de, hvor Gunnar 
Martensson og lb Jensen for-

taeller, hvordan arbejdet skal 
gribes an. Pa m0det bliver der 
ogsa valgt en "blokformand", 
som s0rger for materialer -
der som bekendt betales af e-
jerforeningen - samt organise-
rer det videre arbejde. 

Resultaterne taler jo belt 
for sig selv. Men derudover 
bar det vaeret en stor oplevel-
se at se den ilhu, bvormed al-
le er gaet til makronerne. Det 
gode hum0r og sammenholdet. 
Sa godt som samtlige beboere 
i de omtalte blokke har delta-
get aktivt. 

Arbejdet er i det store og 
bele gaet efter samme plan fra 
blok til blok. 

Man er begyndt med afb0rst-
ning af traevaerk, pasm0ring af 
traebeskyttelsesmiddel. Deref-
ter kom turen til vinduerne 
og tilsidst d0rene. 

Jo det bar sandelig pyn-
tet. 

Nu saetter arstiden en na-
turlig stopper for yderligere 
aktiviteter, men der er nok 
ingen tvivl om, at til fora-
ret vil mange flere blokke 
f0lge efter. Det bliver sk0nt 
at opleve. Og selvf0lgelig 
star Gunnar Martensson og lb 
Jensen til radighed med til-
rettelaeggelse af arbejdet. 



Et caused om udvendig vedligeholdelse 
Livet er ikke det vasrste, 

man bar - og om lidt er kaf-
fen klar. 

Lykken er at have nogle 
rare, s0de og venlige naboer 
ved siden savel som foroven 
eller forneden, men jeg kan 
ikke lide genboen, som star 
der og spytter ud af d0ren til 
pergolasiden, beldigvis ned i 
underboens have, men de er pa 
ferie, sa det g0r ikke noget. 
Jeg vil ikke sige det, nar de 
kommer hjem - man skal kun for-
taelle godt om sine medmenne-
sker. 

Min kone og jeg, der er 
gift med hinanden, sa vi bar 
gensidig tilladelse til at l0f-
te dynen uden myndigbedernes 
indblanding, havde engang en 
underbo, der hver aften stegte 
fisk, sa det lugtede i hele 
blokken. Det kan man selvf0l-
gelig ikke tillade sig at sige 
til underboen. 

Men ber er et godt rad, 
hvis du vil undga fiskelugt: 
Inviter underboen pa asparges-
suppe og gratinerede courget-
ter. Hvis du ikke ved, hvad 
det er, sa skal du blot taenke 
pa store, gr0nne agurker. 

Vi fik bade courgetterne 
og opskriften pa de gratinere
de af nogle flinke naboer tre 
numre herfra. 

- Min kone siger, at jeg 
ikke ma underskrive dette her, 
men bun vil fa at se, hvem der 
bar bukserne pa bos os. 

- Forresten glemte jeg des

sert en. Hjem-is-manden kommer 
hver anden fredag, naeste gang 
den 7. december. 

Hvad er udvendig vedlige
holdelse? 

Det kan du laese om i det
te blad - den traditionelle 
vedligeholdelse, altsa. Den, 
der giver dig og dine naboer 
et godt indtryk. Den, der spa
rer dig for en ekstra vedlige-
holdelsesudgift. 

Man kan naturligvis frem-
f0re det synspunkt, at man ik
ke selv skal s0rge for udven
dig vedligeholdelse, hvis man 
alligevel f0r eller siden 
styrter ned sammen med altan-
gangen - eller far altangan-
gen i hovedet, mens man maler 
nedenfor. 

Na, tilbage til emnet. 
Har du nogensinde invite-

ret naboen ind til et spil 
kort ? 

Det ved du ikke, f0r du 
har pr0vet det. 

Hvis du alligevel tager 
dig sammen og inviterer nabo
en, sa s0rg for at have whis
ky - selv om k0bmanden nu ta
ger 5,- kr. i gebyr - samt en 
kriminalfilm i tv parat, sa 
gar det hele af sig selv. 

Der vil vaere stor chance 
for, at I ikke kommer til at 
spille kort. Forresten kunne 
naboen jo heller ikke - sa er 
den klaret, smart, ikkT? 

Har du i0vrigt taenkt over, 
hvor tit dine naboer siger 
"ikklf!, Mdu ved nokn, Mog sa-

dan noget" - sa lad vaere med 
at taenke pa det, sa kommer du 
aldrig pa talefod med dine 
medmennesker? 

Hvis livet i S0ller0d Park 
kommer dig ved, sa er her en 
god ide til efterlevelse: Din 
kone fylder 40 ar, du vil o-
verraske hende, beder til Gud 
om godt vejr, inviterer 70 
mennesker - naboer, familie, 
venner, uvenner og bekendte -
naturligvis uden om din kones 
vidende, bestiller borde, sto
le, mad, vin o.s.v., holder 
festen pa faellesarealet, s0r-
ger for, at k0bmanden har laen-
ge abent - sa skal du bare se, 
hvor godt man kommer hinanden 
ved - se billedet. 

Advarsel: Hvis du er ma-
nedsl0nnet, ma du s0rge for, 
at din kone har f0dselsdag 
sidst pa maneden. 

Skal vi ikke starte et 
raskt lille opg0r, gider du 
ikke? 

Nej - hvad sa med en rets-
sag? 

Na, heller ikke. 
Du er s0rTme sl0v. 
Hvad med at tage penselen 

i handen? 
Du kunne jo fors0ge dig 

med naboens vinduer, det gar 
i hvert tilfaelde ikke ud over 
dine. 

Livet er ikke det vaerste, 
man har - mon naboen har kaf-
fen klar? 

I.J. 



Kaelderrydning 
Sa at sige samtlige kaeldre 

ser Herrens ud. 
De er mete eller mindre 

fyldt op med gammelt bohave, 
kasserede cykler, knallerter, 
barnevogne, leget0j, komfurer 
og k0leskabe. 

Ved inspekt0rernes foran-
staltning vil disse kasserede 
effekter blive k0rt pa losse-
pladsen. 

For at undgli misforstael-
ser bedes beboerne saette maer-
keseddel pa barnevogne,cykler, 
knallerter, b0rns udeleget0j 
og havem0bler, som ikke 0nskes 
fjernet. Dette skal g0res in-
den den 5. december. 

Eventuelle masrkesedler pa 
andre genstande end de foran-
naevnte vil ikke blive respek-
teret. 

Lidt om altangange 
Om ganske kort tid bliver 

altangangsarbejdet i blok 4 
afsluttet. Det bliver den 
sidste blok for i ar. 

Af flere grunde er det 
uhensigtsmaessigt at arbejde 
om vinteren. Det giver for 
mange problemer med betonen. 

Det vil sige, at der 
f0rst bliver sat altangangs-
reparationer igang igen til 
foraret. 

Hvad sa med blok 14? Der 
er jo allerede sat stillads 
op. 

Ja, og det bliver der og-
sa i blok 10, fordi disse to 
blokke er temmelig hardt an-
grebne. Vor radgivende inge-
ni0r Laursen mener, at netop 
disse to blokke ikke kan ta

le en vinter, sa derfor er 
stilladset sat op. For en 
sikkerheds skyld. Vi bekla-
ger naturligvis, at beboerne 
i disse to blokke skal d0je 
sa lasnge med en midlertidig 
altangang. Men haber pa for-
staelse, nar det er ud fra 
sikkerhedsmasssige hensyn. 

I0vrigt fortsaetter tilsy-
net hele vinteren igennem med 
de 0vrige blokke med jasvne 
mellemrum. Sa alle kan f0le 
sig ganske trygge. 

I forbindelse med den til-
stundende vinter skal vi ind-
skasrpe kun at bruge det af 
inspekt0rerne udleverede salt 
(UREA), idet almindelig k0k-
kensalt bar en overordentlig 
skadelig virkning pa beton. 

Redaktionen af S0ller0d 
Park Nyt er af den opfattelse, 
at bladet skal vaere af l0dig 
karakter. Det skal ogsa vaere 
et uafhaengigt organ, fri for 
saerinteresser. 

Formalet med S0ller0d 
Park Nyt er information og 
kommunikation. Imidlertid bar 
en sad an malsaetning tend ens 
til at blive kedelig - "bvor-
for skal det vaere sa surt?n -
som J0rgen Ryg siger i en mo-
nolog. Det skal det- heller ik
ke . Derfor vil S0ller0d Park 
Nyt fremover indeholde lidt 
mere nuanceret laesestof om li-
vet og beboerne her. 

Der vil vaere sma hip til 
forskellige personer og fore-
ninger, anekdoter, humor, iro-
ni og satire - alt inden, for 
presselovens og injurielovgiv-
ningens rammer, mener vi. 

Det skal pointeres, at 
S0ller0d Park Nyt ikke vil for-
s0ge at konkurrere med ugebla-
dene, Romanbladet eller Play 
-Boy. 

VI HAR BEMffRKET 

at den frivillige, udvendige 
vedligeholdelse effektivt 
er gaet igang i blokkene 
2, 12, 16 og 18. 

at traeerne ikke vokser ind i 
himlen. Til gengaeld er de 
begyndt at vokse inde i 
blok 19. 

at der traenes ihaerdigt til 
S0ller0d Park L0bet. Spe-
cielt af fire fastelavns-
klaedte, aeldre herrer. 

at de to fliser er blevet ud-
skiftet. 

at Adzer Blumes Bro endnu ik
ke er styrtet sammen. 

at vi har faet tennisbaner 
i S0ller0d Park. 

at •--blok 4 ligner Jerusalems 
0delaeggelse, men Rom blev 
jo heller ikke bygget pa 
en dag. 

at redakt0ren af disse lini-
er tror, han er konge. 

at Viggo Groth, der var Par-
kens f0rste beboer, er 
flyttet. 

at der trods alt kom et refe-
rat fra ejerforeningens 
generalforsamling. 

at blok 10 og 14 vil blive 
de naeste, som skal have 
nye altangange. 
Go1 forn0jelse, der arbej-
des ikke jul, paske og 
pinse. 

at Gunnar Martensson agter 
at servere portvin til de 
frivillige vedligeholdere 
i blok 12. 

at Friis har vaeret syg, men 
heldigvis er blevet rask 
igen. 

at Schwartz-Nielsen har 
smidt krykkerne. 

at Steen Ludvigsen er blevet 
til John Vanges. 

at lejligheden med Parkens 
sk0nneste udsigt omsider 
er blevet solgt - fri ud
sigt over s0 og skraeppe-
skov. 

at du ma vente til nasste num-
mer for at se, hvad sa VI 
HAR BEMJIRKET. 

I.J. 



En hard start forlbul Norby 
Ikke sa snart var Poul N0r-

by tiltradt som ny inspekt0r 
til afl0sning for 0. Friis, 
f0rend de andre inspekt0rer 
pa skift gik pa ferie. 

Velfortj ent selvf0lgelig. 
Da ferietiden var oversta-

et, blev Friis alvorligt syg. 
Blodprop i lungen.Det var nog-
le harde uger for savel hr. 
som fru Friis. Men heldigvis 
er Friis lavet af godt stof, 
og han er nu raskmeldt igen. 

N0rby er 0jensynligt ogsa 
lavet af godt stof, for ban 

bar taget godt fat i sit af-
snit (hlok 1-9). 

Endnu engang velkommen til 
N0rby. 

PS 
til beboerne i blok 1-9 

N0rby!s telefonnummer er 
80 66 97. 

N0rby bar ligesom de 0vri-
ge inspekt0rer telefontid fra 
12-13 (hverdage). 

Den er helt gal med affaldsskaktene 
For beboerne pa 1. sal er 

der affaldsskakte. 
Disse er maerket med lige 

og ulige numre. 
Det er naturligvis for at 

fa en jaevn fordeling af affal
det til affaldsposerne i kael-
drene. 

Beboere, som bor i en lej-
lighed med ulige nummer, be-
nytter affaldsskakt med ulige 
nummer, og omvendt for beboere 
i lejligheder med lige numre. 

Alt for mange beboere be-

nytter den samme skakt med det 
resultat, at affaldet star me-
tervis op i skakten. 

Det er en saerdeles ubeha-
gelig opgave at t0mme affalds-
posen i kaeldrene for inspekt0-
rerne. 

Vaer med til at g0re arbej-
det nemmere for inspekt0rerne 
og benyt den skakt, som svarer 
til lejlighedsnummeret. Derved 
far vi fordelt affaldet jaevnt 
i de to skakte, og inspekt0rer-
ne far ikke en masse skrald i 

hovedet, nar de skal t0mme po
ser . 

PS Alle skaktlager bliver i 
0jeblikket gennemgaet af 
inspekt0rerne for at sikre, 
at de alle kan abnes og 
lukkes. 
Hvis nogle skulle mangle 
en skaktn0gle, kan disse 
k0bes for nogle fa kroner 
bos en isenkraemmer. 

HFIafbryder inden 1. januar 1980 
If0lge staerkstr0msregle-

mentet skal der af sikkerheds-
masssige grunde installeres en 
HFI-afbryder i forbindelse med 
hver el-installation. 

Lejer-sammenslutningen og 
Ejerforeningen bar i forening 
fundet frem til 

Lyshuset, Kongevejen 25 
tlf. 42 16 65 

som vil patage sig at ,f oreta-\ 
ge installationen for ca. 500 
kroner excl. moms, -t 10% rabat 
til beboerne. 

Af praktiske grunde bedes 
beboerne selv s0rge for at af-
tale tidspunkt for installa
tion af HFI-relae med Lyshuset. 

Det star selvf0lgelig en-
hver frit at sige nej tak til 
tilbudet, og anvende anden 
aut. el-installat0r. 

Hvis man allerede bar fa-
et foretaget installationen, 
skal man selvf0lgelig intet 
foretage sig. 
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