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Max 20 km. i Parken ~
ogsa for knallerter
Hastigheden for biler synes
at vaere i svag bedring. Bliv
ved med det. Desvasrre kan det
ikke siges om knallerterne; De
fraeser for at sige det med et
mildt ord af sted med alt,
hvad den kan traekke. Ud over

at det kan skabe farlige situationer,giver det ogsa et
belt un0dig st0jproblem. Trafikken ned til den store legeplads er steget enormt saledes, at beboerne i blok 11 er
meget st0jplaget. Vi ved godt,

at mange af de unge mennesker,
der k0rer sa staerkt, er bes0gende og for deres og andre
bes0gende trafikanters skyld,
bliver der meget snart sat 20
km skilte op ved indk0rslerne
til Parken.

Vellykket
pinsefest
Der var stor tilstr0mning
til pinsefesten, der blev afholdt pa den store legeplads.
Til trods for den k0lige luft,
var vejrguderne alligevel med
arrang0rerne, der havde s0rget
for savel mad og drikke som
underholdning.
Festen forl0b godt ikke
mindst takket vrnret hr Leidesdorff og Christian Reinhold's
store indsats.

"Gerdetsetv"
maling af vinduer
Pa Ejerforeningens generalforsamling fremkom et forslag
om, at man selv ville male vin
duer, hvis Ejerforeningen udarbejdede en vejledning.
Forslaget er taget op. De,
der har lyst til selv at male
vinduerne kan henvende sig til
Sv. Atlung (16,st-l) eller
Kurt Zimdahl (19,st-3). Hvis
interessen er stor nok, vil
der blive udleveret gratis ma
ling og instruktion til alle
de interesserede.

Korte glimt fra Ejerforeningens generalforsamling
Om detailler vedr0rende altan
Tirsdag den 25. april 1978
afholdtes ordinaer generalfor
gange skal jeg senere komme
tilbage.
samling i Ejerforeningen S0lAlle beboerne af taglejligler0d Park.
hederne har modtaget vort brev
Der var 86 ejerlejligheder
af 6. april 1978. Brevet talreprassenteret. Endvidere var
landsretssagf0rer P. Ditlevsen er for savidt for sig selv,
men jeg skal knytte nogle betilstede, der reprassenterede
maerkninger til det. Hvis der
usolgte lejligheder. Endelig
er stemning for det, vil forevar Birgitte Bardenfleth til
stede, som lejerrepraesentant
ningen ga videre med forhandlingerne. Dette skal forstas
i bestyrelsen.
Dagsordenen var:
saledes, at vi ikke med fordel
kan slutte disse forhandlin1) Aflaeggelse af arsberetning
ger, f0r vi ved, hvor mange
for det seneste forl0bne ar der vil tilslutte sig. Det er
og forelaeggelse til godken- med andre ord ikke givet, at
det foreliggende tilbud skal
delse af arsregnskab med
accepteres, eller at Velux
pategning af revisor..
overhovedet skal udf0re arbej2) Valg af formand for besty
det. Der er derfor ikke grund
relsen.
til at dr0fte detaillerne nu.
3) Valg af andre medlemmer af
Om parkens vedligeholdelse
bestyrelsen.
og beplantning vil jeg henvise
4) Valg af suppleanter.
til Max Godtfeldt, der nasrmere
5) Valg af revisor.
vil redeg0re for planerne.
Bestyrelsen har i0vrigt arAd 1) Idet formanden Pieter
bejdet pa den made, at suppleBellens var syg, aflagde
anterne er indbudt til alle
nasstformand en Sven Atlung
bestyrelsesm0der og deltager
beretning, som f0lger:
i den, hvis de har mulighed
Ejerforeningens bestyrelse
for det. Det har medf0rt det
konstituerede sig den 21. april glaedelige, at Ole V0g er ble1977, og der har indtil udl0b- vet lokket til at redigere den
et af kalenderaret vaeret afavis, som vi mener skal kommu^
holdt 9 lange bestyrelsesm0der nikere sp0rgsmal af interesse
og en raekke m0der mellem enkel- ud til beboerne. Det koster jo
te medlemmer af bestyrelsen
noget, men vi har ment, at det
og stadsgartner, teknisk afde- var det vaerd.
ling, entrepren0rfirma, arkiSamarbejdet med beboerretekter og ingeni0rer og flere. praesentationen (lejersammenDet st0rste problem vi har
slutningen) er ikke gaet
haft er vore altangange.
saerlig godt, selvom lejer
Dette problem kraevede, at vi repraesentanten i bestyrelsen
omgaende tog en raskke besluthar gjort et udmaerket stykke
ninger.
arbejde. Det tjener nok ikke
Det var oprindelig vort 0n- noget formal her at dr0fte,
ske, at vi, hvis det kunne
hvorfor dette samarbejde
lade sig g0re, ville ga over
halter. Jeg skal blot pege
til en helt ny konstruktion
paj: at sammensaetningen af
baseret pa trykimprmgneret trae.. lejersammenslutningens be
Der blev lavet en raskke,under-\ styrelse naeppe er den gunstigst
s0gelser med bistand af armulige, salaenge der verserer
kitekt Koppel og ingeni0ren retssag, hvor fire af den
firmaet Birch og Krogboe, men
ne bestyrelses 5 medlemmer
disse unders0gelser resulterstar som sags0gere, der anfaegede i, at man af brandteknister ejerforeningens eksistens.
ke arsager ikke kunne komme
Vi ma habe, at dette forhold
igennem med denne l0sning.
vil aendre sig i l0bet af aret.

Med hensyn til retssagen
skal jeg g0re den bemasrkning,
at Bellens som bekendt er blevet sags0gt, angiveligt som et
eksempel pa en ejerlejlighedsk0ber. Bestyrelsen har vedtaget, at ejerforeningen vil
daskke sagsomkostningerne i det
omfang, de ikke daekkes pa anden made.
Efter bestyrelsens opfattelse er der hjemmel herfor i
vedtaegternes formalsparagraf.
Det er jo i allerh0jeste grad
en faellesinteresse for medlemmerne, at denne sag ikke tabes.
Og vi kan vel godt vaere enige
om, at selvom det er ul0nnet
at vaere formand for ejerfore
ningen, sa skal man vel ikke
ligefrem betale for det.
Det f0rer vist for vidt at
redeg0re for alle de opgaver
og problemer, bestyrelsen
har beskaeftiget sig med. Jeg
skal derfor stoppe her.
Budgettet for naeste ar foreslar jeg behandles sammen med
regnskabet.
I tilslutning hertil forelagde Max Godtfeldt plan over
parkanlaegget, hvilken plan vil
blive ophaengt pa vaskeriet til
orientering, nar den er faerdiggennemarbejdet.
Max Godtfeldt redegjorde
i0vrigt for sp0rgsmalet om
parkeringsforholdene.ved butikkerne og om, hvorledes dette
var l0st indtil nu.
Sven Atlung gav nasrmere redeg0relse for arbejdet med altangangene.
Efter forskellige bemasrkninger godkendtes beretningen
eensstemmigt.
Statsaut.revisor Sv.0rjan
Jensen forelagde regnskab f.t.
1.7.77 - 31.12.77, der eenstemmigt godkendtes.
Administrator forelagde bud
get for 1978/79. Han bemaerkede
hertil, at safremt lejerne
kunne gennemf0re at reducere
betalingerne til vedligehol
delse fra 12 1/2% til 10%,
matte han forbeholde sig, at
ejerforeningens budget reduceredes tilsvarende. I
forbindelse hermed vedtog
forsamlingen eenstemmigt, at
man 0nskede savidt muligt at
opretholde den foreslaede
budgettering. I0vrigt vedtoges

r

"Formandsinitiativ"
Vi talte med den genvalgte
formand Adzer Blume efter
generalforsamlingen den 2. maj.
0V. Hvad vil du og din bestyrelse bruge jeres mandat
til, som man naesten ma
sige bar faet eenstemmigt
opbakning fra de 39 fremm0dte lejere.
AB. Vi vil bruge den til ganske enkelt - at tale
lejernes sag. Og vi vil
bruge den til at samarbejde med Ejendomsaktieselskabet S0ller0d Park,
Ejerforeningen S0ller0d
budgettet eenstemmigt, og
Park, med administrationfaellesudgifterne fastsattes
en pa alle de punkter,
herefter til kr. 201.84 pr.
hvor loven siger vi skal
have samarbejde. Og pa
fordelingstal fra 1.7.1978
alle de punkter udover
at regne.
dette, hvor man fra den
side jeg har naevnt 0nsker
Ad 2) Formanden,
at samarbejde med os. Sa
Pieter Bellens, 17, 1-20
vil vi ga ud og g0re et
genvalgtes eenstemmigt.
stykke arbejde og vaere
Ad 3) De 0vrige bestyrelsesmed til at S0ller0d Park
medlemmer,
bliver et godt sted at
Sven Atlung 16, ST-1
vaere.
Max Godtfeldt 11, 1-22 samt
0V. Det er dejligt at h0re.
Kurt Zimdahl 19, ST-3
For det er min personlige
genvalgtes eenstemmigt,
idet det vedtoges ligeopfattelse, at samme 0nske
som i det foregaende ar at
ligger hos savel beboere,
administration som ejere
lade en bestyrelsesplads
Hvordan skal vi begynde?
sta aben for en lejerreprassentant, der udpegedes
AB. Jeg kunne egentlig taenke
efter nasrmere aftale melmig, hvis der er stemning
lem ejendomsselskabet og
for det, at Ejerforeninglejersammenslutningen.
ens bestyrelse inviterede
Ad 4) Suppleanterne,
os pa en kop kaffe en afOle V0g Andersen 11, ST-6
ten, sa vi kunne sidde
Gunnar Martensson 12, ST-9
stille og roligt og snakke om tingene. Var det
genvalgtes eenstemmigt.
Ad 5) Revisionsfirmaet Grothen
ikke en god ide?
& Perregaard/Henningsen &
0V Det var da en ide, som
Holm genvalgtes eenstem
jeg gerne vil bringe vidmigt.
ere.
Hvilke sager skal der
Under eventuelt naevntes, at
snakkes om, for at komman 0nskede meddelelse til
me igang med samarbejdet.
ejerne, eventuelt gennem S0lAB. 3eg ved, at der fra lej
ler0d Park Nyt om frist for
indsendelse af forslag til
ernes side er meget stasrk
dagsorden. Andre 0nskede foruro bl.a. om det, der
mandens beretning udsendt pa
foregar nede i Parken - om
forhand. Endelige 0nskedes
traefaeldning og alt muligt
budgettets og det foregaende
andet. Det er en af de
tegnskabs tal optaget i nye
ting vi 0nsker at snakke
0V.
tegnskaber.
om. Vi vil ogsa godt have
lidt at vide om, hvad I
Bestyrelsen ville overveje de fremsatte forslag.
har faet af tilbud pa

altangangene. Vi vil gerne
snakke om, hvad det koster.
I det hele taget praktisk
og fornuftigt om tingene.
Nar vi nu har protesteret
mod de 12,5%, sa skyldes
det ganske enkelt dette,
at jeg og min bestyrelse
har sagt: Det er nok mu
ligt at 12,5% er n0dvendigt. Det er endda muligt,
at der skal mere til. Men
for at vi kan sk0nne, om
det, ma vi se nogle regnskaber fra de foregaende
ar og som vi iflg. loven
skal have. Kan vi fa dem,
sa gar vi dem igennem og
snakker stille og roligt
om, hvad der skal bruges.
Og sa skal administrationen iflg. loven lasgge
en femarsplan. Vi vil
gerne vaere med til at
laegge den femarsplan. Sa
kan vi ga til lejerne og
sige, at vi har gennemdiskuteret planen med
ejerne og vi mener, at
vi kan ga ind for en lejeforh0jelse af den og den
st0rrelsesorden. Men vi
kan ikke m0de op pa en
generalforsamling og sige,
at Hr. Bellens og Hr.
Ditlevsen har sagt, at
det var n0dvendigt - og
sa tror vi pa det. For
sa griner de af os. Vi vil
se nogle t0rre tal.
Vi burde have haft regnskaberne i sa god tid, at
vi kunne have snakket om
dem. Det er min person
lige overbevisning, at
hvis administrationen
havde kunnet sige, at de
12,5% var n0dvendig og
kunne dokumentere dem og sige her ligger en fem
arsplan - hvad siger I
til det der. Sa kunne vi
have gaet ind for de 12,5%.
Men vi kan ikke g0re det,
uden at se bevisligheder.
Det er n0dvendigt.
D.v.s., at det der star
naermest for den nyvalgte
bestyrelse, er at fa et
samarbejde igang til gavn

for beboerne i Parken.
AB. Ja, det kan jeg godt
sige. Det er min personlige indstilling, at jeg
meget gerne vil have et
samarbejde med bade ad
ministration, ejendomsaktieselAkab og ejerne.
Lad os snakke sammen om
tingene.

Altangangbelysning

FraLejersammenslutningens bestyrelse
har vi modtaget:

I sidste nr. af Sp-Nyt
fremkom der forslag om bedre
belysning pa altangangene.
Ud over, at formanden
Pieter Bellens gav et svar
er forslaget blevet behandlet
pa det seneste bestyrelsesm0de.
Som f0lge af de mange og
store udgifter pa vedligeholdelseskontoen ma projektet
udskydes indtil videre. Det
betyder ikke at forslaget
bliver glemt - men blot gemt
indtil 0konomien bedre sig.

Undertegnede har d.d. til
advokat, dr. jur. Jytte Thor
bek sendt efterf0lgende brev,
som vi hermed anmoder om bli
ver optaget i !fS0ller0d Park
Nyt" sammen med hendes udtalelse til bladet:
"Vi har modtaget kopi af
dit brev af 22. maj 1978 til
hr. Ole V0g Andersen med anmodningen om optagelse i "S0ller0d Park Nyt".
I den anledning sender vi
vores bedste hilsen med tak
for st0tten ved lejerrepraesentationens generalforsamling
den 2. maj d.a., hvor du var
til stede som indbudt gaest.
Vi beklager de ubehageligheder dine udtalelser har medf0rt dig, og vedlaegger check,
500.00 kroner, idet vi mener
det er meningsl0st, at du skal
have udgifter i den anledning."

Bloknummerbelysning
Handsken
taget op

Ligesom altangangbelysningen ma bloknummerbelysning
desvaerre vente lidt, indtil
0konomien bedres.
Der var bred enighed i bestyrelsen om, at der er behov
for en bedre markering af
bloknumrene. Sa snart omstaendighederne tillader det, vil
problemet blive l0st.

Straks efter interviewet
med A. Blume forlagde vi Blumes forslag om et m0de over en
kop kaffe for Ejerforeningens
formand Pieter Bellens. Det
blev godt modtaget og her ved
redaktionens slutning,har vi
Jeg skal herved anmode om
spurgt P.B. hvad der videre
at
optage f0lgende i S0lleer sket:
r0d Park Nyt:
MVed S0ller0d Parks lejerPB. Jeg har i de forl0bne
sammenslutnings
generalforuger flere gange vaeret i konsamling
den
2.
maj
d.a. fremtakt med Blume og foreslaet,
satte
jeg
i
mit
indlaeg
nogle
at Blume og jeg i f0rste omudtalelser
om
landsretssaggang tog et m0de med det for
f0rer Ditlevsen.
mal at orientere om de emner
Jeg beklager disse udtalel
som Blume forslog blev dr0fser
og erkender, at jeg ikke
tet.
har haft nogen baggrund for
Det har knebet gevaldigt
deres fremsaettelse.
med Blumes tid. Og nu star
Samtidig beder jeg landsjeg og skal pa forretningsretssagf0rer Ditlevsen modrejse og derefter ferie og
derefter igen pa forretnings- tage min undskyldning.If
Jeg vedlaegger kr. 500,00
rejse. Jeg regner med, at vi
til daekning af denne offentfar et m0de i l0bet af naeste
ligg0relse.
maned.
Jeg tror - ligesom Blume
- at m0det baner vej for et
Med venlig hilsen
godt samarbejde fremover.
Jytte Thorbek

Fraadvokat Jytte
Thorbekharvi
modtaget:

Med venlig hilsen
Adzer Blume, Finn Bro-Rasmussen, G.J0rn J0rnow, Kirsten Warming.
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