S0LLER0D PARK NYT
Til samtlige beboere i S0ller0d Park

OKTOBER '83

Billedet, der er autentisk, illustrerer pa udmaerket vis
den beskrevne parkering. Det er min bil, der er helt
pakket ind og naesten gemt til hojre for lysmasten. Der
er tre ubetaenksomme "parkister" til venstre. Den eneste
trost er, at den midterste heller ikke kan komme til at
kore, for den foran eller bagved er vaek.

Trafik, parkering og vejskilte...
Dette har du hort og set for - og dog!
Hvorfor parkerer I altid bag ved min bil,
sa jeg ikke kan komme til at kore i parken?
Selv om jeg ikke lige.som knallerter og taxaer gor alt for at overskride de 20 km's
hastighedsbegraensning pa vejene i Sollerod
Park, vil jeg gerne kunne vaere i stand til
at kore i min bil, men det ma jeg ikke hver
dag. M/K A,B,C^D,E,F .... har nemllg faet
den tossede ide at parkere pa den smalle
vej lige bag mig. Der skal god ^koreteknik
til for at komme ind pa min selvbetalte Pplads, nar der holder en stak af vogne bag
den abne plads, hvor jeg skal ind. Saerlig
svaert bliver det, hvis P-pladserne ved siden af min i forvejen er fyldt op, eller
hvis vejrguderne har forarsaget store snevolde pa vej og plads. Da jeg ikke har ser-

vostyring eller radar i bilen, er jeg forundret over, at det hidtil er lykkedes mig at
komme ind pa plads - godt nok efter flere
frem- og tilbagekorsler. Men ud igen, det
er naesten umuligt. Du der A osv. : "Der er
en offentlig parkeringsplads 50 m fra min.
Benyt venligst den fremover. Bortset fra
lordag formiddag er der altid plads. Husk
P-skiven i forretningernes abningstid."
Det er naturligvis ikke de faste indbyggere
i Sollerod Park, der parkerer sa upersonligt
som ovenfor beskrevet. Det er selvfolgelig
kun "gaes"ter og ukendte. Hvis du en dag har
besog af en af disse syndere, sa vaer god at
fortaelle om mine besvaerligheder. Lad han eller hun - ogsa flytte sin bil, men ikke
ind pa min plads naturligvis. Foruden mig

er den reserveret til min
kone, tilfaeldige handvaerkere og svagtsynede. En
fra sidste kategori holdt
en gang der, hvor jeg
skulle holde. I et anfald
af frustration placerede
jeg min bil pa tvaers lige
bag ved, hvorefter jeg gik
op for at overvaere begivenhedernes gang, lettere
skjult bag gardinet. Men
det blev for meget. Pa gr.
af min bils placering i
vejkanten kunne bilerne pa
vejen ikke passere hinanden, sa der blev bakket og
dyttet i en uendelighed.
Jeg overhorte naturligvis
de stupide bemaerkninger om
den idiot, der havde parkeret midt pa vejen - oven i
kobet bag en sageslos. Da
der ogsa kom en cyklist i
fuld fart fra stien og ud
pa vejen, sa der naer var
sket en ulykke, fordi min
bil tog udsigten - og cyklisten havde for meget
fart pa - besluttede jeg
at fjerne min ulovligt pla
cerede bil.
Det minder mig for ovrigt
om cykling pa stierne i
Parken. Jeg er da ikke sa
naiv at tro, det skal forbydes. Men jeg vil gerne
have, at cyklister viger
for fodgaengere. Det er ik
ke morsomt at traede ind i
det vade graes med nypudsede sko.
Har du bemaarket de nye,
flotte skilteved indkorslerne til Parken? Fantastisk, at det kan lade sig.
gore. Det har vi kaempet
for i mange ar. Isaar skiltene med de rode blokke er
vejvisende. De store oversigtsskilte med alt godt
fra Parken er ogsa paene,
selv om jeg personligt mener, de er lidt for flotte.
Hvis man ikke er farve-"
blind, kan man se, hvor
man selv star - gron plet.
Og sa ikke et ondt ord om
kort og kompas i den anledning. Hvor laenge man de far
lov til at sta uplettede ?
Forhabentlig lige sa laenge

som det indkorsel-forbudtskilt pa parkeringspladsen
ved Handelsbanken. Det blev
bojet og maltrakteret dagen efter, at pladsen var
etableret - det er mindst
10 ar siden. Sollerod kommune kunne godt saette et
nyt skilt op. Den er jo i
omradet, nar der skal saettes nye hellefyr op i
Mothsvejkrydset hver mandag morgen.

Set og h0rt
Nyhederne, god aften!
Hvor far du/I egentlig
stoffet fra? Ved at bruge
ojnene og laegge 2 og 2 sammen. Til tider bliver det
5, men det gor ikke sa me
get, har jeg laest i BilledBladet. Men langt den storste del af nyhederne far
jeg fra folk, som har lovet andre ikke at fortaelle
det videre.
Nu skal hundeejerne have
ros. De har poser og skeer
med til affald. Fint, bliv
ved med det. Forovrigt har
jeg faet en del henvendelser efter indslaget fra
sidst om ejeren, der stod
og beskuede sin hund fra
svalegangen. Hvad er det
for en ejer - er det mig?
Rolig, det er en hundeejer.
Mere til dyrevennerne.
Hold sa op med at fodre mager og rotter med store
brodstykker. Brod knuses
i sma stykker og kommes i
fuglekasserne. Sa kommer
det rigtigt smafuglene til
gode. Kattene behover vi
ikke at vaere bange for. De
er sa hunderaedde for at
skvatte ned fra pergolaerne, at de ikke sanser at
gore nogen fortraed.

Mager og rotter er skadedyr, som vi ikke sa gerne
vil have omkring os. For
et stykke tid siden sa jeg
ned i haven til min underbo en sondag morgen. Kaffen og rundstykkerne var
kommet pa bordet. Det var
to kaemperotter - ogsa de
forlystede sig med floden
og smorret. Velbekomme.
Senere blev de gasset ud
fra kloakkerne af rigtige
kommunale rottefaengere. Da
jeg bor pa l.sal, blev jeg
efter denne anmeldelse na
turligvis offer for en mas
se spydigheder om rotter
pa loftet. Uhyre morsomt.
Har du rigtig set, at butikscenteret er blevet
shinet up. Fliser er ble
vet lavet, nye baenke er
sat op, cykelstativerne er
blevet rettet. Der vil og
sa komme flere papirkurve
op, ligesom vinduesrammerne vil blive malet. Efterhanden bliver der rigtig
hyggeligt og rart at faerdes. Vi haber, alle vil vae
re med til at bevare det
renlige og aestetiske praeg
pa omradet.
Og sa ser jeg til min sto
re aergrelse, at bageren er
"flygtet" midt i morket og
uden varsel. Det med skiltet om ferie var logn. Det
var sandelig ikke en saerlig god service, der her
blev vist. Hvad skal vi
dog gore med den forretning? Jeg kvier mig ved at
tro, at der ikke skulle
vaere basis for en lille
bagerforretning. Det nytter abenbart heller ikke
med underskrifter. Na, vi
ma habe, der snart sker
noget af den ene eller den
anden art. Selv om man ik
ke skal sla for store brod
op, kan det vel tillades,
at man slar et lille slag
i bolledejen.
Hvad ser jeg? Sollerod Park
Nyt (SPN) er minsandten
blevet beromt. Rosende omtale pa forsiden af LyngbyTaarbaek Bladet. Noget lig-

nende, men desvaerre inde i
bladet af S0ller0d Tidende.
Der var engang en ber0mt
dansk digter, som sagde:
"Forst gar du sa gruelig
meget ondt igennem, sa
bliver du beromt," I starten ville man ikke laese
hans poesi. Senere gik det
vist anderledes.

Der er sket lidt af en biologisk sensation ved Krags
Mose/soen. Vi har faet beS0g af en meget sjaelden og
yndefuld gaest: En fiskehejre. Det er en storkefugl med gulligt naeb, sort
dusk i nakken, hvid hals,
grasort fjerdragt, lange,
tynde ben. Se billedet.

Motion er sundt. Mange i
Sollerod Park jogger rundt
pa plasnerne, dyrker kondilob rundt om seen, traener .
til DM i marathon for Old
Boys, leger Jane Fonda foran tv. Der er vist ogsa
nogle med jazzballet, gymnastik, afspaending, yoga,
trim og det sidste nye:
aerobic-bevaegelse.
Det er godt I kan, I sundhedens apostle. Jeg sender
en venlig tanke til den
laege, som har fundet ud af,
at 10 minutters intimt samvaer med sin kone styrker
hjerternuskulaturen og
kredslobet lige sa meget
som 10 km jogging eller
kondilob.

Her er lidt flere data om
denne dejlige og sjaeldne
fugl. Oplysningerne er f'ra
Hans Hvass: Fugle i Farver, Politikens Forlag.
Fiskehejre eller Hejre, Ardea
cinirta

100 cm. Almindelig ynglefugl,
der ruger i smk og store kolonier
i hdje Irieer. Fiskehejren kornmer
hertil i begyndelsen af marts og
flyver i september-oktober tilbage
til Sydfrankrig, Spanien og Por
tugal. Den lever mest af srn&fisk,
froer og krebsdyr, som den soger
pi lavt vand i soer, moser og
langs havkysterne. Flyver med
langsomme tunge vingeslag og
med den lange hals s-formet
bojet, si hovedet kornmer til at
hvile mellem skuldrene. Fra sidst
i marts til foist i april largger fiskehejren 3-6 matte bligronne
*g.

Hvor kan jeg sa se fiske
hejren ved seen? K1. 5-6
om morgenen sidder den pa
det vasltede birketrae ude i
seen ved broen mellem den
store og lille so. Om aftenen ved tusmorke spankulerer den rundt i den lil
le so for at fange smafisk
og froer. Den gor ikke aellingerne fortraed. Da det
er en meget sky fugl, kan
du risikere, at den flyver
bort ved selv den mindste
lyd. Det kunne vaere rart
at fa en bestand af fremmede fugle i Krags Mose:
Fiskehejre, storke , gaes ,
aender, blishons, svaner
m.m.

Det mener Karen og Glaus
fodt og opvokset i Sollerod Park, sa de kender stedet fra grunden.
Her starter sa et vaskeaegte interview med samme
sporgsmal til begge:

Hvad synes I om at bo i
S0ller0d Park?
Dette interview er med to
aldeles pragtfulde -o'g tidstypiske repraesentanter for
den unge generation: Karen,
14 ar. Claus, 17 ar.
Soskende med et rimeligt
godt forhold til hinanden.
Til trods for alderen oplyser mor Hanne og Missis
sippi, at Karen og Claus
stadig lader sig styre,
selv om den begyndende lobetid er ved at indfinde
sig.
Claus og Karen er skoleelever pa hhv. Holte Gymnasi
um og Vangeboskolen. De er

Claus: Da jeg ikke har boet andre steder, er det
svaert at sammenligne, men
jeg synes da her er dejligt - store graesplaener,
en so og en fodboldbane.
Karen: Godt. Her er en mas
se unge pa ens egen alder.
Dem er man sammen med naesten hver aften. Omradet i
sig selv er ogsa godt, men
en ting er ikke rart: hundehom-hommerne overalt pa
graesset.

Er der s&rlige gode eller
darlige forhold ved at bo
i S0ller0d Park?

Karen: Boligforholdene er
gode, og igen det med kammeraterne. Men der kunne
godt vaere lidt flere ting
til de mindre born. Eks.:
Nyt sand (udskiftes), gynger, vipper, baenke m.m.
Claus: Gode: Der er fine
betingelser for born - legeplads, sandkasse til
hver blok samt de store
graesarealer. Darlige: Der
er for lidt sikkerhed pa
vejene. Jeg ser tit taxier,
der korer mindst 50 km/t.
Her skulle man se pa det
forslag til forbedring af
faerdselssikkerheden, der
haenger pa vaskeriet. Der
er for mange hunde i parken og hvad deraf folger.
Vaeggene i lejlighederne er
alt for tynde og stadig
elendigt isoleret - i hvert
fald i mit vaarelse, hvor
jeg har et hul helt ud gennem vaeggen.

Hvad kunne I tcenke jer cendret eller forbedret?
Claus? Nar man ikke ma
spille fodbold pa alle plaenerne, bortset fra mudderhullet nede ved S0en, burde man ogsa holde sine hunde og cykler vsek fra plaenen. Jeg savner en tennisbane istedet for den mise
rable "badmintonbane" nede
ved S0en.

kan rekvireres ved henvendelse til Erik Rasmussen i
blok 10 nr.15 (tlf.806526)
for beboere i blokkene 1-10
og Henrik Kolind i blok 18
nr.14 (tlf.805162) for be
boere i blokkene 11 til 19."
30.5.83

H. Kolind

Karen: Jeg vii hellere ha
ve et par gode badmintonbaner.

Stemningsbillede

Er der ellers noget om
Seller0d Park, I vil have
frem?
Karen: Taxierne k0rer for
staerkt, knallerterne larmer og lugter, og vaskeriet er blevet sa dyrt.
Claus: Jeg synes, her er
et godt naboskab - gode
"frie forhold", hvor vi
kan ligge pa graesplaenerne
og sole os, hygge osv.
Hvis jeg skal dryppe lidt
malurt i baegeret, skal det
vsere, at jeg har fornemmet,
at det gode naboskab desvaerre nogle steder er ble
vet odelagt af "politik".
- o Sa enkelt og smertefrit
kan et interview laves.
Hvis laeserne har kendskab
til spaendende personer i
Sollerod Park, runde dage,
jubilaeer m.v. , sa giv redaktionen et praj.

Ufrivillig
udeladelse...
Rettelse:
I artiklen om
MALING OG .
ISOLERING fra sidste nummer manglede halvdelen af
sidste afsnit med nogle
meget vaesentlige oplysninger. Hele sidste afsnit
skal derfor gentages her:
"Materialer, arbejdsredskaber og beskrivelser til savel isolering som maling

Han v. Vultejus.

Jubilaeum
Den 1. September fejrer
sikkerhedschef Han v.
Vultejus, Sollerod Park i
Holte 25 ars jubilaeum i
Chevron Oil A/S.

Ovenstaende nydelige foto
og gode tekst er "lant" fra
Sollerod Week End. SPN skal
hermed bringe en forsinket
lykonskning. Man skulletro,
at Han var kineser, men det
er avisen, der ikke kan
stave. Ifolge Sollerod Vejviser er det rigtige navn:
Hans-Joach G.W.von Vultejus.
Fantastisk navn - et sadant
har jeg altid onsket mig.
Taenk, kun at hedde lb.
Her i Sollerod Park kender
vi Vultejus (maerkeligt nok,
er vi altid pa efternavn
med ham) som en flittig
debattor pa moder. Hans
ranke holdning og de raske
skridt er ogsa noget, man
laegger maerke til. Familien
Vultejus anskaffede sig
for et stykke tid siden
hund. Jeg naevner det, fordi det givetvis er parkens
bedst plejede og passede
hund. Altid under kontrol
og i snor. Herligt.

Ca. 200 mennesker havde
fundet vej til Sankt Hans
balet den 23.juni. Der var
stor stemning for, at arrangementet skulle udbygges til naeste ar. Det star
enhver frit for at nedsaette en initiativtagergruppe.
Med henblik pa omtale i SPN
kan gruppen kontakte redaktionen medio maj 1984.

Inspektprernes
traeffetid:
Sollerod Parks inspektorer har
telefon-traeffetid pa alle hverdage kl.12.oo - 13.oo.
Man bedes kontakte den inspektor, som har ansvaret for det
blokafsnit, man bor i.
Blok 1-9
Jorgen Rasbol

803437

Blok lo-14
Poul Norby

806697

Blok 15-19
Holger Schwartz-Nielsen 801296
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